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1.  Úvod
Proč chovat prasata? Odpověď na tuto otáz-
ku našli naši předkové již hodně dávno, ani to 
přesně nemůžeme určit, ale bylo to přibližně  
v 9. – 7. tisíciletí př. n. l., kdy domestikovali pra-
sata. Měla pro to ideální vlastnosti. Vysokou 
plodnost, nenáročnost na chov a především 
dobré maso, sádlo, navíc prasata rychle rost-
la, a při jejich jatečném zpracování bylo mož-
né zpracovat skoro vše. Proto se stalo vepřové 
maso, zejména v našem klimatickém pásmu, 
nedílnou součástí jídelníčku, a tak je tomu do-
sud. Pro drobný chov nahrává i to, že se prasa-
ta dají chovat bez nutnosti objemného krmiva. 
Velkovýrobní technologie sice domácí chov 
zredukovaly, ale úplně nepotlačily. Drobní cho-
vatelé stále jsou, třeba vykrmují jedno prase, 

ale jsou i takoví, kteří se věnují různým formám 
alternativních chovů a dělají to většinou se 
zaujetím a láskou. Ale v současnosti se i malý 
chov může stát velkým nebezpečím pro ostatní 
chovy, a to i pro ty velké. Nemůže je ohrozit 
ekonomicky, ale může být rizikem po stránce 
zoohygienické a veterinární. Zaujetí a láska 
chovatele jsou pro alternativní chov nezbytné, 
ale samotné nestačí, informací a materiálů pro 
tyto chovatele je všeobecně málo. A to bychom 
chtěli napravit touto publikací. Přispět k tomu, 
aby se k zaujetí a lásce přidal i úspěch a radost.

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha – 
oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Obr. 1 Albrecht (1496) Ztracený syn – typ prasat 
chovaných ve středověku v Evropě.
(Zdroj: Dürer Albrecht 1496)
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2. Domestikace prasat
Počátek domestikace prasat, jak již bylo zmí-
něno, se datuje do období 9. – 7. tisíciletí př. 
n. l. Domestikace prasete probíhala v něko-
lika oblastech. V Číně a jihovýchodní Asii byl 
domestikován místní menší poddruh – prase 
páskované (Sus scrofa vittatus). V Číně a při-
lehlých oblastech se prasata odedávna cho-
vala v malých ohrádkách, přímo ve vesnicích, 
a vykrmovala do vysoké tučnosti. Ve Středo-
moří byla prasata chována ve stádech, hlí-
daných pastevci, nebo ve velkých ohradách 
s přístřešky, jak to popisuje například Homé-
rova Odyssea, byli to potomci prasat středo-
zemních (S. scrofa mediterraneus). V Evropě 
došlo k domestikaci větších poddruhů pra-
sete divokého. Nejjednodušší způsob chovu 
byl uplatňován ve střední a severní Evropě, 
kde se prasata od jara do podzimu pásla vol-
ně v lese a na zimu se většina zvířat porazila.

Zdá se, že vždy zkrocení a zdomácnění volně 
žijících zvířat probíhalo místně, a to na malých 
populacích zvířat. V oblasti Evropy, pokud jde 
o prase, se domestikují místní prasata v ma-
lých skupinách. Domestikovaná prasata, oproti 
volně žijícím, vykazují různou variabilitu utvá-
ření těla, což je částečný důsledek jejich mezi 
populačního křížení, odchovu a s ním spojené 
péče. 

Obr. 2 Prehistorická soška prasete z galského 
Hradiště, Stradonice. Národní muzeum v Praze. 
(Zdroj: Bílek 1933)

Prasata domestikovali usazení zemědělci a je 
velmi pravděpodobné, že zušlechťování prasat 
začalo již v této době. Za hlavní centra vývo-
je plemen prasat jsou považovány Anglie, Čína 
a USA, ale není pochyb o tom, že k domestika-
ci prasat došlo dříve v Číně než v Evropě, a lze 
předpokládat, že vývoj různých čínských plemen 
nastal dříve než anglických plemen. Bohužel zá-
znamy o formování plemen v Číně jsou poměrně 
vágní, protože šlechtitelské společnosti se nikdy 
nestaly součástí čínské kultury. Šlechtění prasat 
za uplynulé století postupovalo rychle dopředu 
zejména díky organizačním a metodologickým 
postupům, jako jsou popis a standardizace ple-
men, dále evidence záznamů užitkovosti, zave-
dení inseminace, hybridizace, využívání stati-
stických metod pro odhad plemenné hodnoty 
a do budoucna se jako velmi perspektivní jeví 
techniky molekulární genetiky. 
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3. Situace chovu prasat ve světě 
a v Evropě

Celková světová produkce vepřového masa se 
pohybovala v roce 2018 na úrovni 113 mil. tun 
masa. Největším chovatelem prasat na světě 
byla v loňském roce Čína se 440 mil. kusů zví-
řat, druhou pozici si udržovala EU se 150 mil. 
kusů prasat, následuje USA se 73 mil., kde byl 
zaznamenán 3% meziroční nárůst, pak Brazílie 
s meziročním nárůstem o 1 % a Rusko. Rusko 
zaznamenalo nejvýraznější meziroční nárůst 
produkce vepřového masa, a to o 5,5 % a pak 
Mexiko 4 %. 

V současné době je chov prasat a jejich cena 
ovlivněna africkým morem prasat, který sužuje 
Asii, hlavně Čínu, ale výskyt byl zaznamenán 
i v okolních zemích. V loňském roce bylo v Číně 
utraceno více než 1,1 mil. vepřů, a tudíž stav 
prasat klesl o víc než pětinu, což způsobilo zvý-
šení světové ceny až o 40 %. Tato tzv. „vepřová 
krize“ vytváří příležitosti i pro evropské země-
dělce. 

Nejvýznamnější producenti vepřového masa 
a jejich podíl na produkci EU jsou znázorněny 
v Grafu 1. Španělsko spolu s Německem sou-
střeďují téměř 42% podíl výroby vepřového 
masa v EU. Zatímco ve Španělsku se výroba 
a stavy prasat již několik let zvyšují, v Němec-
ku naproti tomu produkce v posledních dvou 
letech mírně klesá.

Graf 1. Podíl nejvýznamnějších producentů  
vepřového masa v EU v roce 2018
(Zdroj: Eurostat)

Je také důležité se zmínit o ekologickém 
chovu prasat ve světě. Obecně má ekologic-
ké zemědělství stále stoupající tendenci. Z po-
sledních dostupných dat v roce 2017 došlo 
k 20% nárůstu ekologické zemědělské půdy 
oproti roku 2016, a to na 69,8 mil. hektarů. Po-
díl ekologicky využívané zemědělské půdy ve 
světě je znázorněn v Grafu 2, kde největší podíl 
má Oceánie (Austrálie), a to 35,9 %. Ze zemí 
s největším podílem půdy používané v ekolo-
gickém zemědělství zaujímá prvenství Austrálie 
s 35,65 mil. ha půdy, za ní následuje Argentina 
a Čína (Grafu 3).
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Graf 2. Rozdělení ekologicky využívané země-
dělské půdy ve světě  (Zdroj: FiBL survey 2019)

Graf 3. Deset zemí s největším zastoupením eko-
logicky využívané zemědělské půdy v ha
 (Zdroj: FiBL survey 2019)

Na ekologickém zemědělství se celosvětově 
podílí celkem 181 zemí. Ve 14 zemích je tvoře-
na ekologická zemědělská půda více jak 10 % 
a v 16 zemích je to mezi 5 až 10 %. Z Grafu 4 je 
parné, že Česká Republika s 12,2 % se zařadila 
mezi země s více jak 10 % obhospodařované 
ekologické zemědělské půdy.

Graf 4. Přehled zemí s více jak 10 % ekologicky 
využívané zemědělské půdy  (Zdroj: FiBL survey 
2019)

Z hlediska živočišné produkce je v Evropě 
chováno 4,4 mil. skotu, 5,2 mil. ovcí, téměř 1 
mil. prasat a 50 mil. drůbeže. V chovu prasat 
si prvenství drží Dánsko s 375 tis. kusů, pak 
Německo 156 tis. a Francie 121 tis. (Graf 5). 
Česká republika chová cca 2716 kusů prasat 
v ekologických chovech.

Graf 5. Země s největším počtem ekologicky 
chovaných prasat (Zdroj: FiBL survey 2019)

Jak vyplývá z dat, je počet chovaných prasat 
v ekologickém zemědělství velmi nízký, v po-
rovnání s ostatními chovanými druhy zvířat. 
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Příčin může být několik, a to jednak, že je nízká 
místní produkce ekologického krmiva, nedo-
statečná produkce certifikovaného ekologické-
ho krmiva ze zahraničí, dále vyšší investice do 
technologií ustájení a následně i vysoká cena, 
kterou spotřebitelé musí zaplatit.

Na obchodu s biopotravinami se podílí při-
bližně 2,9 mil. výrobců. Globální trh s biopro-
dukty dosáhl výnosu 92,1 mld. EUR. Země 

s největším trhem s biopotravinami je USA 40 
mld. EUR, následuje Německo 10 mld. EUR, 
Francie 7,9 mld. EUR a Čína 7,6 mld. EUR. Švý-
caři utratí nejvíce peněz za nákup biopotra-
vin na osobu (288 EUR), pak následují Němci 
(278) a Švédi (237). Nejvyšší zastoupení ob-
chodů s biopotravinami má Německo 13,3 %, 
následuje Švédsko, Švýcarsko, Rakousko a Lu-
cembursko.

4. Situace chovu prasat v České  
republice

Chov prasat a produkce masa v ČR prochází 
v posledních letech výkyvy z hlediska jak počtu 
prasat, tak i cenového vývoje, který je určován 
situací na trhu. Chov prasat má i nadále mírně 
klesající tendenci, což je zaznamenáno v Grafu 6. 

Graf 6.  Stavy prasat v ČR 
(Zdroj: Vepřové maso 2018)

Celkový počet prasat v současnosti přesahu-
je 1,5 mil. kusů a počet prasnic je lehce nad 90 

tis. kusů. Rozdělení prasat dle hmotnostních 
kategorií je uvedeno v Tabulce 1.

Nicméně i přes pokles stavu prasat dochá-
zí ke zlepšení v ukazatelích reprodukce, což je 
odrazem intenzivní šlechtitelské práce a zvyšu-
jícího se selekčního tlaku v chovu prasat. Počet 
odstavených selat v ČR byl 30 ks v roce 2017, 
což je o 4,5 % více ve srovnání s průměrem 
zemí EU. Další nárůst počtu narozených selat 
byl zaznamenán v roce 2018, a to 31,6 ks a od-
chovaných 28,2 ks/prasnici/rok (Tabulka 2). 

Výroba vepřového masa byla v roce 2018 
na úrovni 304,3 tis. tun živé hmotnosti, což byl 
meziroční nárůst o 2,6 %. Podíl dovozu na do-
mácí spotřebě činil 62,2 % a podíl na vývozu byl 
27,2 %. Nejvýznamnějším dovozcem vepřové-
ho masa do ČR je Německo (34 %). V posled-
ním pětiletém období se zvyšuje i podíl dovozů 
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Tabulka 1. Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu (meziroční porovnání)

 Stav k (ks) Rozdíl (+, -) Index (%)

30.6.2018 30.6.2019

Prasata celkem 1 557 426 1 510 081 -47 345 97,0

Selata ž. hm. nižší než 20 kg 496 390 485 736 -10 654 97,9

Mladá prasata ž. hm 20 - <50 kg 359 232 346 509 -12 723 96,5

Prasata na výkrm (včetně 
vyřazených prasnic 
a kanců)

566 263 546 489 -19 774 96,5

50 - <80 kg ž. hm. 269 479 257 792 -11 687 95,7

80 - <110 kg ž. hm. 231 640 225 832 -5 808 97,5

110 a více kg ž. hm. 65 144 62 865 -2 279 96,5

Prasata chovná (50 a více kg 
ž.  hm.)

135 541 131 347 -4 194 96,9

kanci 1 846 1 907 61 103,3

prasnice 90 563 90 514 -49 99,9

zapuštěné 63 917 65 467 1 550 102,4

nezapuštěné 26 646 25 047 -1 599 94,0

prasničky 43 132 38 926 -4 206 90,2

zapuštěné 19 676 18 142 -1 534 92,2

nezapuštěné 23 456 20 784 -2 672 88,6

(Zdroj: ČSÚ 2019)

Graf 7.  Zastoupení jednotlivých 
kategorií prasat chovaných v ČR
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vepřového masa ze Španělska, dále z Belgie, 
Polska, Nizozemska, Rakouska a Francie. Česká 
Republika vyváží vepřové maso především na 
Slovensko (72 %) a do Německa (14 %).

Ceny jatečných prasat se oproti roku 2018 
zvyšují, což je dáno současnou situací na trhu. 

V roce 2018 činila cena jatečných prasat 

27,27 Kč za živou hmotnost a 34,81 Kč za ja-
tečnou hmotnost. Nyní se cena zvyšuje a z po-
sledních dostupných dat se průměrná cena 
v roce 2019 drží na 40,29 Kč za kg/jatečně 
upraveného těla (Tabulka 3). Zde vidíme, že 
největší podíl tvoří prasata zatříděna v třídě E 
55,9 %. Podrobnější pohled na vývoj cen zpět-
ně za poslední 3 roky je zachycen v Grafu 8.  

Tabulka 2. Počet odchovaných a odstavených selat na prasnici v letech 2010 - 2018

Rok Narozených selat 
na prasnici

Odchovaných selat
na prasnici

% uhynulých
z narozených

2010 24,80 22,10 10,90

2011 26,30 23,50 10,90

2012 26,80 23,90 10,90

2013 27,90 25,00 10,60

2014 29,00 26,00 10,40

2015 28,60 25,70 10,20

2016 30,10 26,90 10,60

2017 31,20 27,90 10,80

2018 31,60 28,20 11,00

(Zdroj: Vepřové maso 2018)

Tabulka 3.  Cena jatečně upraveného těla (JUT) za studena dle SEUROP
 – systém v roce 2019

(ceny jsou bez DPH a nezahrnují dopravní náklady)(Zdroj: TIS ČR SZIF)
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Průměrná spotřeba masa na 1 obyvatele 
v ČR je 80,3 kg, z toho 42,3 kg tvoří vepřové 
maso, drůbeží 27,3 kg a hovězí 8,4 kg (Graf 9). 

Soběstačnost ČR v produkci vepřového masa 
v roce 2018 poklesla na 51,5 %. 

(Zdroj: TIS ČR SZIF)

Graf 9.  Průměrná spotřeba masa na 1 obyvatele/rok (Zdroj: ČSÚ 2017)
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V České republice byly průměrné výrobní 
náklady období let 2015 - 2017 nejvyšší v po-
rovnání s ostatními sledovanými zeměmi EU. 
Ve srovnání s průměrnými náklady sledova-
ných zemí EU, které bylo 1,47 - 1,54 €/kg JUT 
za tepla, bylo v ČR vynakládáno na 1 kg JUT 
o 0,05 - 0,2 € více.

Ministerstvo zemědělství plně vnímá obtíž-
nou ekonomickou situaci v tomto sektoru ži-
vočišné výroby a v souladu se strategií MZe 
podporuje odvětví chovu prasat. Vedle již zave-
dených a využívaných titulů národních dotací 
mohli nově producenti jatečných prasat v roce 
2018 žádat o finanční prostředky na zlepšení 
životních podmínek v chovu prasat. Z unijních 
zdrojů byly dále chovatelům prasat poskytnuty 
významné peněžní podpory z Programu rozvo-
je venkova ČR v období 2014 - 2020. Alokova-
né finanční prostředky v uvedených dotačních 
programech byly významně navýšeny a výraz-
ně tak snížily zápornou míru rentability vykazo-
vanou v tomto sektoru zemědělství.

Nyní se podívejme na ekologické zemědělství 
v ČR, které má od roku 1990 neustále stoupající 
tendenci. Na ekologickém zemědělství se podílí 
celkem 4399 ekofarem. Obhospodařovaná půda 
má celkovou výměru 520 032 ha. Průměrná veli-
kost ekofarmy se v ČR pohybuje okolo 118 ha, což 
značně převyšuje evropským průměr, který je 40 
ha. Ekologické zemědělství se využívá především 
v zemědělsky méně příznivých oblastech, kde se 
využívá především extenzivního chovu mastného 
skotu, koz a ovcí. Skotu je chováno přibližně 256 
tis. kusů, což je 61,2 % ze všech ekologicky cho-
vaných zvířat. Pak následuje chov ovcí s 23,6 %, 
chov drůbeže 10,5 %, koz 2,2 %, koní 2,1 % a nej-
nižší zastoupení má chov prasat, a to pouhých 

0,5 %. Chovem prasat v ekologickém zemědělství 
se v roce 2017 zabývalo 47 ekofarem (Graf 10). 
Z hlediska meziročního rozdílu roku 2016 a 2017 
byla růstová tendence v chovu prasat zachová-
na, a to z 2051 ks na 2716 ks. Počty chovaných 
prasat se meziročně zvýšily o 8,2 %, kdy se zvýšil 
počet chovných prasnic o 39,1 %, ostatní prasata 
o 29,1 % a výkrmová prasata se snížila o 0,2 %. 
Podíl vepřového masa na celkové produkci bio-
masa se dlouhodobě pohybuje okolo hodnoty  
2 % a v roce 2017 to bylo 1,8 %.

Graf 10 Trend vývoje počtu ekofarem v chovu 
prasat v ČR  (Zdroje: AGRI)

V obchodě s biopotravinami se na první příč-
ce drží prodej koření a aromatických výtažků 
a zpracovaná káva a čaj, druhou příčku drží 
mléko a mléčné výrobky, třetí ovoce a zelenina. 
Maso a masné výrobky se podílí na celkovém 
obratu biopotravin pouze z 5 %. 

4. 1. Legislativní předpisy týkající se chovu 
prasat

Vybrané legislativní předpisy vychází ze zá-
kladních požadavků chovu prasat týkajících se 
vztahu k podmínkám ustájení (welfare), k ob-
lasti šlechtění, evidence a označování zvířat 
a k veterinární péči.
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Oblast péče o pohodu zvířat – welfare
• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských 
zvířat, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při 
přepravě, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při 
usmrcování, ve znění pozdějších předpisů

Oblast šlechtění, evidence a označování zvířat
• Zákon č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon 

č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenář-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 174/2019 Sb., kterou se mění 
tzv. „označovací“ vyhláška č. 136/2004 Sb., 
kde se stanovují podrobnosti označování 
zvířat a jejich evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem, ve 
znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabyla účinnosti od 1. 8. 2019, 
kde se pro chovatele prasat zavádí povinnost 
evidovat odsun na „dočasné hospodářství“ při 
přemístění prasat za účelem domácí porážky 
a do 7 dnů musí být prasata poražena. Pokud 
se tomu nedostane, musí se chovatel zaregis-
trovat, byť i s 1 prasetem, do centrální eviden-
ce chovu prasat (tato povinnost platí od 25. 1. 
2019), které spravuje Českomoravská společ-
nost chovatelů (ČMSCH, a. s.). Tito chovatelé 
se pak řídí zjednodušenou metodikou pokynů 
pro chovatele k vedení ústřední evidence pra-
sat.

Dále je doplněn § 29 odstavcem 11, který 
stanoví povinnost registrace chovatelů prasat, 
která nejsou určena k lidské spotřebě – „maz-
líčci“
• Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení ně-

kterých ustanovení plemenářského zákona
• Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických 

zdrojích

Oblast veterinární péče
• Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění 

zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících záko-
nů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

Legislativa v ekologickém zemědělství vy-
chází ze šetrného způsobu zemědělského 
hospodaření, které dbá na pohodu chovaných 
hospodářských zvířat, zahrnuje produkci a dis-
tribuci kvalitních biopotravin vyrobených šetr-
ným způsobem z bioproduktů a povolených pří-
datných a pomocných látek a pozitivně přispívá 
k zaměstnanosti ve venkovských oblastech. 
Podle definice nařízeni Rady (ES) č. 834/2007 
je ekologická produkce celkový systém řízení 
zemědělského podniku a produkce potravin, 
který spojuje osvědčené environmentální po-
stupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, 
ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných 
norem pro dobré životní podmínky zvířat a způ-
sob produkce v souladu s požadavky spotře-
bitelů, kteří upřednostňují produkty získané za 
použití přírodních látek a procesů. Ekologické 
zemědělství je podporováno státem od roku 
1990 a od roku 1994 je součástí zemědělské 
politiky v Evropské unii. Ministerstvo zeměděl-
ství podporuje ekologické zemědělce v rámci 
národních dotací a Programu rozvoje venkova.
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Ekologické zemědělství a výroba biopotravin 
se řídí pravidly, která jsou upravena národní-
mi i evropskými předpisy:

• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém ze-
mědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů

• Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádě-
jí některá ustanovení zákona o ekologickém 
zemědělství

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ekologické 
produkci a označování ekologických pro-
duktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické pro-
dukci a označování ekologických produktů

• Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opat-
ření pro dovoz ekologických produktů ze 
třetích zemí

Činnost ekologických zemědělců je kontrolo-
vána:
• Soukromými subjekty – KEZ o. p. s. (Chru-

dim), ABCERT AG, organizační složka, Bio-
kont CZ, s. r. o. (Brno)

• Státním kontrolním orgánem – Ústřed-
ní kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(Brno), který zajišťuje úřední kontrolu dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních předpi-
sů týkajících se krmiv a potravin a pravidel 
o zdraví zvířat a dobrých životních podmín-
kách zvířat

4. 1. 1. Podmínky ekologického chovu prasat 
v přechodném období

Podmínky pro přechodné období z konvenč-
ního do ekologického chovu vychází z před-
pisu NK (ES) č. 834/2007, čl. 14, NR (ES) č. 
889/2008 čl. 9, čl. 38, čl. 42. Pokud přechází 
celá výrobní jednotka s rostlinou a živočišnou 
výrobou, přechod trvá 24 měsíců a poté se 
živočišné produkty smí označovat a prodávat 
jako ekologické. Při postupném přechodu celé 
výrobní jednotky může být přechodné obdo-
bí zkráceno za určitých okolností. Jedná se 
zejména o prvotní vytvoření nového stáda za 
účelem plemenitby a zařazená konvenční zví-
řata jsou výhradně mláďata. V chovu prasat se 
jedná zejména o nákup selat po odstavu, avšak 
méně než 35 kg živé hmotnosti (vychází z čl. 9 
a 42 NK č. 889/2008 Maximální věk/hmotnost 
chovných, plemenných a zástavových zvířat 
při prvním založení stáda nebo hejna ekofar-
my). Přechodné období 6 měsíců se vztahuje 
pro dospělá prasata pocházející z konvenční-
ho chovu, zejména plemeníky (bez omezení) 
a dosud nerodící samice můžeme přivádět na 
ekofarmu, ale jen omezeně a za zvláštních pod-
mínek dle čl. 38 odst. 1NK (ES) č. 889/2008. 
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5. Výběr plemen
Při výběru plemen bereme v úvahu jejich schop-
nost přizpůsobit se místním podmínkám, jejich 
vitalitu a odolnost vůči nákazám, s podpořením 
biologické rozmanitosti. V ekologickém chovu 
vycházíme z Nařízení Rady (ES) č. 834/ 2007 
čl. 14 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 čl. 
8, kde si nevybíráme plemena, u kterých se 
v konvenčním chovu vyskytují zdravotní pro-
blémy, jako např. stresový syndrom prasat, 
enzootická meningoencefalomyelitida prasat 
(syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vod-
naté maso).

Výběr plemene hraje důležitou roli v rozho-
dování chovatele, aby si vybral plemeno vhod-
né k jeho podnikatelskému záměru, a které je 
nejlépe přizpůsobeno našim klimatickým pod-
mínkám. Vhodná jsou plemena s kombinova-
nou užitkovostí, s pevnou konstitucí a stresu 
odolná. V našich podmínkách se dává přednost 
domorodým (lokálním) plemenům. V jižních 
oblastech dávají přednost tmavým prasatům, 
neboť je jejich pigmentace chrání proti spálení, 
a naopak v chladných klimatických podmín-
kách se chovají plemena s hustou srstí.

Chovatelé prasat v ekologickém zemědělství 
se spíše zaměřují na chov čistokrevných ple-
men, popřípadě využívají jednoduchého kří-
žení. U samic preferujeme dobré reprodukční 
a mateřské vlastnosti, dobrou mléčnost, stresu 
odolnost a dobrou zdravotní kondici. U samců 
sledujeme jejich temperament (libido) a fun-
dament (funkčnost a utváření končetin), vývin 
varlat, množství a kvalitu ejakulátu. Nesmíme 

opomenout také na stresu odolnost, zdravotní 
kondici a jejich užitkovost.

Mezi naše původní chované plemeno a ple-
meno nejvíce chované v alternativním či eko-
logickém zemědělství je přeštické černostra-
katé plemeno (PC). Jako plemeno bylo uznáno 
v roce 1964 a od roku 1992 bylo zařazeno mezi 
genetické zdroje, a to z důvodu nízko početné-
ho stavu populace. Z historických pramenů lze 
zjistit, že maso přeštických prasat se používa-
lo pro výrobu šunek i pro výsek. Při hmotnosti 
60 - 70 kg bylo křehké, šťavnaté a jemně pro-
rostlé tukem. Při delším výkrmu prasata rychle 
ukládala tuk, proto při porážce o vysoké hmot-
nosti představovala typická sádelná prasata. 
V současné době je maso těchto prasat velmi 
ceněno pro jeho vynikající chutnost. Jedná se 
o značně kvalitní maso s vysokým zastoupením 
intramuskulárního tuku, což zajišťuje skvělou 
šťavnatost, křehkost a vůni masa. Toto pleme-
no se řadí mezi mateřské plemeno s vynikají-
cími reprodukčními vlastnostmi a mateřskými 
schopnosti. Plemeno je nenáročné s vysokým 
stupněm přizpůsobivosti a stresu odolnosti 
vůči vnějším podmínkám prostředí. Z hlediska 
užitkovosti se jedná o masosádelný typ s vyš-
ším podílem hřbetního tuku, o kterém již bylo 
zmíněno. Plemeno má střední tělesný rámec, 
velmi pevnou konstituci a klopené ucho. Barva 
je černo-bílá bez vymezení tělesných partií pro 
bílou a černou barvu. Kanci dosahují v průměru 
hmotnosti 275 kg a prasnice 245 kg. Chovný 
cíl v oblasti reprodukce v konvenčních cho-
vech je dosáhnout počet živě narozených se-
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lat ve vrhu 11 ks, počet dochovaných selat ve 
vrhu v 21 dnech věku 10 ks, mezidobí 165 dní. 
Chovný cílem ve znacích výkrmnosti a jatečné 
hodnoty (polní test) průměrný denní přírůstek 
u prasniček 540 g a u kanečků 560 g, výška 
hřbetního tuku 10 - 12 mm a podíl svaloviny 
58 - 59 %.

Obr. 3  Přeštické černostrakaté prase 
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Dalším plemenem, které je zastoupeno nej-
početnější čistokrevnou populací, je mateřské 
plemeno české bílé ušlechtilé (ČBU). Toto 
plemeno má velmi dobré reprodukční vlast-
nosti, vynikající růstovou schopnost při velmi 
dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou 
užitkovost. Vyznačuje se středním až velkým 
tělesným rámcem, lehčí hlavou, vzpřímeným 
uchem, jemnou, ale pevnou konstitucí s vyso-
kým stupněm odolnosti vůči stresu. Barva kůže 
a štětin je bílá. Kanci dosahují hmotnosti 300 
- 320 kg a prasnice 220 - 250 kg. Plodnost je 
14 narozených selat/vrh, počet dochovaných 
selat ve vrhu v 21 dnech věku 11 ks, mezidobí 
156 dní. U prasniček průměrný denní přírůstek 
v unifikovaném testu dosahuje přibližně 1140 g 
a u kanečků 1140 g. Výška hřbetního tuku bývá 
7 mm a podíl svaloviny 63 - 64 %.

Obr. 4 České bílé ušlechtilé
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Česká landrase (ČL) je plemeno bílé s klo-
peným uchem. Má velmi dobré reprodukční 
vlastnosti, vysokou růstovou intenzitu při velmi 
dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou 
užitkovost. Vyznačuje se větším tělesným rám-
cem, jemnou, ale pevnou konstitucí a je velmi 
odolné vůči stresu. Kanci dosahují hmotnosti 
300 - 320 kg a prasnice 230 - 250 kg. Plod-
nost plemene je 14 - 15 narozených selat/vrh, 
počet dochovaných selat ve vrhu v 21 dnech 
věku 11 - 12 ks, mezidobí 156 dní. U prasni-
ček průměrný denní přírůstek v unifikovaném 
testu je přibližně 1110 g a u kanečků 1139 g, 
výška hřbetního tuku 7 mm a podíl svaloviny 
63 - 64 %.

Obr. 5 Česká landrase (Zdroj: ISK Salaš 2019)
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Plemeno duroc (D) vzniklo v USA a patří 
mezi otcovská plemena. Duroc vyniká nejen 
dobrou masnou užitkovostí s velmi dobrou 
růstovou intenzitou při dobré konverzi živin, ale 
má také vynikající mateřské vlastnosti. Kvalita 
masa je velmi dobrá. Plemeno je středního až 
většího tělesného rámce, s velmi pevnou kon-
stitucí, kompaktní tělesnou stavbou, přiměřeně 
mohutnou a pevnou kostrou. Ucho je přimě-
řeně dlouhé, poloklopené a má červeno-re-
zavé zbarvení se širokou škálou odstínů, které 
poskytuje dobrou ochranu proti přímému slu-
nečnímu záření. Plemeno je odolné vůči stresu 
a infekcím. Kanci dosahují průměrné hmotnosti 
350 kg a prasnice 300 kg. Plodnost plemene 
je 12 narozených selat/vrh, počet dochovaných 
selat ve vrhu v 21 dnech věku 10 ks, mezidobí 
154 dní. U prasniček průměrný denní přírůs-
tek v unifikovaném testu je přibližně 1043 g 
a u kanečků 1109 g, výška hřbetního tuku 6,4 
mm a podíl svaloviny 64 - 65 %.

Obr. 6 Duroc 
(Zdroj: ISK Salaš 2019)

Pro zajímavost je vhodné se také zmínit 
o netradičních plemenech prasat, která se 
chovají v omezených populacích. Mezi ně pa-
tří plemeno Mangalica. Mangalica čili prase 

kadeřavé nebo je také přezdívané jako bio-
-prase. Plemeno je původem z Maďarska, kde 
je zařazen také mezi genové zdroje. Užitkový 
typ je pozdně sádelný. Mangalica se vyznačuje 
nenáročností na krmení, malou plodností s po-
čtem 5 - 8 selat a nízkou růstovou schopností, 
kdy hmotnosti 300 kg dosahuje ve věku 2 let. 
Chovatelská dospělost je v 11 - 13 měsících. 
Plemeno má střední až velký tělesný rámec, 
s klopeným uchem, barvou plavou až černou. 
Spárky, rypák, oční víčka a řiť jsou černé. Dlou-
há srst umožňuje pastevní odchov i v zimním 
období, kdy prasata jsou schopna vydržet 
i -25 °C. Maso je velmi chutné a šťavnaté a vy-
rábí se z něho tradiční maďarské speciality jako 
uherský salám a čabajka. Prase se chová hlav-
ně pastevním způsobem.

Obr. 7 Mangalica
(Zdroj: Wikipedie)

Mezi další netradiční plemeno, které je 
chováno především jako domácí mazlíček, je 
plemeno kune-kune. Kune-kune je původem 
z Nového Zélandu, kde bylo chováno domoro-
dými Maory a z maorské slova „kune“ znamená, 
že se jedná o prase tlusté a kulaté. Má malý až 
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střední tělesný rámec, barvu bílou, přes zázvo-
rovou, zlatou až světle hnědou včetně skvrn, 
uši jsou malé a vzpřímené nebo poloklopené, 
užitkový typ raně sádelný. Mohou mít střapce 
(Pire Pire v maorském jazyce) visící z dolní če-
listi, které jsou asi 4 cm dlouhé. Toto plemeno 
můžeme chovat pastevním způsobem na za-
hradě. Prasata dosahují v dospělosti hmotnosti 
50 - 80 kg.

Obr. 8 Kune-kune
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Za zmínku stojí také prase vietnamské prase. 
Má malý tělesný rámec, je raně sádelného 
typu, barvy šedočerné nebo strakaté černo-bí-

lé. Typické pro toto plemeno jsou malé špičaté 
vzpřímené uši, prohnutý hřbet a visící objem-
né břicho až na zem. Kostra je slabě vyvinutá. 
Plemeno vyniká dobrou plodností a mléčností. 
Kanec dosahuje hmotnosti 60 - 70 kg a prasni-
ce 50 - 60 kg. Optimální je pro něho venkovní 
chov s možností pastvy.

Obr. 9 Vietnamské prase
(Zdroj: Chov zvířat.cz)

Další plemena prasat chována v Evropě jsou 
zaznamenána a popsána v Tabulce 4. 

Za zmínku ještě stojí plemena, která se po-
užívají v ekologickém zemědělství v okolních 

Tabulka 4 Evropská plemena prasat

Plemeno Místo 
vzniku

Původ Rozšíření Barva Uši

Berkshire Anglie  Severní Amerika, 
Evropa

černá, 6 bílých 
skvrn

VZ

Large black Anglie devon, cornwall  
a východní Anglie

Anglie, USA, 
Jižní Afrika, 
Austrálie

černá KL

Large white Anglie cumberland, leicestershire, 
middle a small white

Evropa, Amerika, 
Asie

bílá VZ

Middle white Anglie  Anglie bílá VZ

Oxfordské Anglie berkshire, tamworth a další Anglie písčitá s černý-
mi skvrnami

VZ
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Plemeno Místo 
vzniku

Původ Rozšíření Barva Uši

Saddleback Anglie essex, wessex Anglie černá, bílý pás VZ

Landrace Dánsko large white, místní plemena Severní Amerika, 
Evropa

bílá KL

Pietrain Belgie  Evropa bílá, černé 
skvrny

VZ

Švábsko-hallské Německo  Německo bílá, černá 
hlava a záď

KL

Iberské Španěl-
sko

extremadura red, jabugo 
skvrnité, černé iberské

Španělsko různá KL

Mora romagno-
la

provincie 
Ravenna, 
Itálie

místní plemena Itálie tmavě hnědá KL

Mangalica Rakous-
ko, Ma-
ďarsko

místní plemena Evropa různá VZ

Bulharské bílé Bulharsko large white, edelschwein, 
místní plemena

Bulharsko bílá VZ

Dermantské 
strakaté

Bulharsko berkshire, mangalica, místní 
plemena

Bulharsko černá a bílá VZ

Bazna Rumun-
sko

berkshire, mangalica Evropa černá, bílý pás KL

Běloruské 

černostrakaté Bělorusko large white, large black, 
berkshire, middle white, 
lokální plemena

Bělorusko obvykle černá  

Bílé ušlechtilé Česká 
republika

místní plemena, large white, 
něm. bílé, něm. landrace

Česká republika bílá VZ

Landrase Česká 
republika

angl., dán., franc., něm. a 
švéd. landrace

Česká republika bílá KL

Přeštické čer-
nostrakaté

Česká 
republika

místní a bavorská plemena Česká republika černá a bílá KL

Bílé masné Slovensko large white, landrace Slovensko bílá KL

Slovenské 
masné

Slovensko belgická landrce, dánský 
duroc, syntetické line

Slovensko bílá, skvrny  

Slovenské čer-
nostrakaté

Slovensko mangalica, berkshire, poland 
china

Slovensko černá, bílá  

(VZ = vzpřímené, KL = klapouché) 
(Zdroj: Infopigs.blogspot.com)
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státech. V Rakousku používají v ekologickém 
zemědělství konvenční plemena jako large 
white (LW), kříženky LW x landrase (L) a kanci 
plemene pietrain (PN) případně duroc (D). Jako 
původní plemeno se používá prase švábsko-
-halské (SH) a jeho kříženci. 

Švábsko-halské (SH) plemeno se vyznaču-
je odolností a je kombinovaného užitkového 
typu. Prasnice mají dobré mateřské vlastnosti 
a vysokou mléčnost. Maso má vynikající kvali-
tu, zvláště při křížení s plemenem pietrain. Mají 
velký tělesný rámec, barva je černá s různě 
širokým bílým sedlem, uši jsou klopené. Kanci 
dosahují hmotnosti 277 kg a prasnice 266 kg. 

Obr. 10 Švábsko-halské prase
 (Zdroj: Wikipedie)

V Dánsku mezi používaná mateřská plemena 
patří dánská landrasa x yorkshire a v pozici ot-
covského plemene se převážně používá pleme-
no D. Ve Francii, Německu a Švédsku se použí-
vají do ekologického chovu většinou konvenční 
plemena. Ve Francii prasnice LW a L a kanci 
plemene PN. V Německu německá landrase x 
německá LW a kanci plemene PN a hampshire 
x D. Ve Švýcarsku se používají do chovu hlavně 
plemena LW a L. Ve Velké Británii se používají 

u malochovatelů tradiční plemena berkshire, 
old spot, LW, middle white a do otcovské po-
zice používají plemeno duroc a u větších farem 
se používají speciální venkovní linie vyvinuté 
z konvenčních prasat. V Itálii používají z jed-
né poloviny plemena LW, L a D. Druhou po-
lovinu prasat tvoří lokální plemena jako mora 
romagnola (Obr. 11) a cinta senese (Obr. 12).

Obr. 11 Mora Romagnola 

Obr. 12 Cinta Senese
(Zdroj:Wikipedie Zdroj:Wikipedie) 

V Polsku se chovají mateřská plemena prasat 
polská landrasa, velké bílé polské, belgická lan-
drasa. Z otcovských plemen je nejpoužívanější 
plemeno D, za ním následují PN a hampshire či 
hybridní kombinace D x PN. Do genových zdro-
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jů jsou zařazena plemena Pulawské černostra-
katé, Zlotnické bílé a Zlotnické strakaté prase.

Pulawské černostrakaté prase se vyznaču-
je dobrými mateřskými vlastnostmi, dobrou 
přizpůsobivostí k vnějším podmínkám, vyni-
ká dlouhověkostí a odolností vůči chorobám. 
Jedná se o rané prase, užitkový typ sádelno-
masný. Má středně velký tělesný rámec, čer-
no-bílé zbarvení s převahou černé, vzpřímené 
ucho. Kanec dosahuje hmotnosti 250 - 350 kg 
a prasnice 200 - 280 kg. 

Obr. 13  Pulawské černostrakaté prase
(Zdroj: Bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl)

Zlotnické bílé prase je pozdního typu 
s mastnou užitkovostí. Má střední tělesný rá-
mec, dobrou konstitucí, uši jsou klopené. Bar-
va bílá, ale mohou být i tmavé skvrny. Vyniká 
mateřskými vlastnosti, plodnost kolem 10,5 
selete. Kanci dosahují hmotnosti 250 – 300 kg 
a prasnice 200 – 250 kg.

Obr. 14 Zlotnické bílé prase 
(Zdroj: Bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl)

Zlotnické strakaté prase je pozdního typu 
s masosádelnou užitkovostí. Má střední těles-
ný rámec, pevnou konstituci a klopené ucho. 
Zbarvení strakaté černo-bílé, kdy bílá převa-
žuje přes 50 %. Plemeno vyniká mateřskými 
vlastnostmi a kanec temperamentem (libidem). 
Plodnost je kolem 11 selat. Tělesná hmotnost 
kance je 300 - 350 kg a prasnice 200 - 300 kg. 

Obr. 15 Zlotnické strakaté prase
(Zdroj: Bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl)
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6. Reprodukce prasat 
Reprodukce prasat se řídí zákonem č. 

3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospo-
dářských zvířat a o změně některých souvise-
jících zákonů (plemenářský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V ekologických chovech 
plemenitba prasat vychází z legislativy Naří-
zení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování eko-
logických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 
č. 2092/91, které je součástí právních předpisů 
pro ekologické zemědělství a produkci biopo-
travin. Reprodukce v ekologických chovech 
je zajišťována především metodou přirozené 
plemenitby, nicméně je také povolena i umělá 
inseminace. Jiné druhy umělé reprodukce, jako 
jsou klonování a přenos embryí se v těchto 
chovech nepoužívají. Při plemenitbě prasat se 
zde taktéž nesmí používat hormony nebo jiné 
látky s podobným účinkem, nejsou-li součás-
tí veterinárního léčebného ošetření v případě 
konkrétního zvířete. 

6. 1. Výběr a zařazování prasniček a kanců 
do reprodukce

V reprodukci prasat rozlišujeme pohlavní 
a chovatelskou dospělost. Pohlavní dospě-
lost je spjata s dozráváním pohlavních buněk 
a orgánů, tedy jde o stav, kdy je daný jedi-
nec schopný se rozmnožovat, což u prasat 
bývá okolo 5. a 6. měsíce věku. V této době 
však není vhodné prasničky zapouštět, proto-
že ještě nejsou dostatečně tělesně vyvinuty. 
Březost u těchto prasniček by mohla způsobit 

zpomalení či zastavení jejich dalšího růstu, 
zdravotní komplikace u porodu (těžké porody), 
rodila by se selata s nižší porodní hmotností 
a životaschopností. Celkově by byla negativně 
ovlivněna další reprodukční výkonnost daného 
jedince. U kanečků by brzké zařazení do repro-
dukce vedlo k dřívějšímu pohlavnímu vyčerpá-
ní a ke zkrácení období jejich plodnosti. Proto 
je z chovatelského hlediska důležité, při spo-
lečném ustájení mladých zvířat, aby chovatel 
včas (cca ve 4 měsících věku) oddělil kanečky, 
nejsou-li kastrováni, od prasniček, aby nedo-
cházelo k nežádoucímu předčasnému rozmno-
žování.

Do plemenitby se zařazují zvířata, která se 
nachází v tzv. chovatelské dospělosti. V chova-
telské dospělosti se jedinec nachází v takovém 
stupni tělesného a fyziologického vývoje, kdy 
se může použít k plemenitbě bez vzniku rizika 
jeho zaostávání ve vývoji. Prasničky a kaneč-
ky do chovu zařazujeme na základě výběru 
v závislosti na plemenu a jeho velikosti., např. 
prasničky větších plemen ve věku 7 až 8,5 mě-
síce a o hmotnosti 120 až 140 kg. Při výběru 
prasniček se zaměřujeme na celkový vývin, po-
hlavní výraz, počet struků a jejich rozmístění, 
zdravý fundament a celkově dobrý zdravotní 
stav. U kanečků navíc hodnotíme úroveň vý-
razu jeho sexuálního chování a temperamentu 
(libido sexualis), vývin varlat a je-li to možné, 
posléze i kvalitu ejakulátu. Kanečci se používají 
v přirozené plemenitbě nejdříve ve stáří 8 - 10 
měsíců. 
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Plodnost prasnic je posuzována převážně 
podle celkového počtu narozených a odcho-
vaných selat, v závislosti na počtu a velikosti 
vrhu, na délce mezidobí apod. Období plod-
nosti u prasnic trvá zhruba 4 až 6 let. Plodnost 
se zvyšuje do 4. – 5. vrhu, pak postupně klesá. 
Plodnost kance se odvíjí od kvality spermatu, 
jeho oplozovací schopnosti a je vyjadřována 
počtem narozeného potomstva od daného ple-
meníka. Nejvyšší plodnost u kanců je ve věku 
1,5 - 2,5 roku. Kanec se využívá v plemenitbě 
v průměru 3 až 4 roky. Využití prasnic a kanců 
k plemenitbě závisí především na výběru ple-
mene, linii, dále na věku zvířete, výživě, zdra-
votním stavu, úrovni jeho ošetřování, na tech-
nologii ustájení a managementu chovu. 

6. 2. Průběh a projevy říje u prasnic a pras-
niček

Říje je významné období v pohlavním cyklu jak 
u prasniček, tak prasnic. Je to optimální obdo-
bí, kdy jsou nejpříznivější podmínky pro oplo-
zení. V tomto období jsou prasničky a prasnice 
zapouštěny.

Říje neboli „boukání“ trvá u prasnice zhruba 
3 až 4 dny. Během říje u samice pozorujeme 
nejprve změny v jejím chování a pozorujeme 
změny na vulvě. U některých prasnic či pras-
niček jsou známky říje málo nápadné, mluvíme 
o tzv. „tiché říji“, a proto je vhodné u těchto zví-
řat vyhledávat říji pomocí kance „prubíře“. Pru-
bíř by měl být kanec starší 10 měsíců, neboť 
již má dostatečnou produkci feromonů tj. spe-
cifických pachových látek stimulující pohlavní 
centrum samic prostřednictvím transformace 
pachového vjemu. Odhaduje se, že asi 80 % 
dráždivého účinku kance, podporující sexuální 

procesy, připadá na kančí pachové látky.

Říji dělíme na 3 období. První období je pro-
estrus neboli předříjí. Proestrus trvá obvykle 
2 dny, u prasniček je o 1 den delší. Předříjí se 
vyznačuje změnou v chování, kdy je samice 
neklidná, skáče na ostatní samice a má nižší 
příjem krmiva. Vulva u samice zduří, zčervená 
(hůře pozorovatelné u tmavých plemen) a je 
překrvená, poševní sliznice je zvlhlá a sklovitě 
se leskne. V tomto období prasnice odmítají 
krytí kancem i provedení inseminace. Na Obr. 
16 je znázorněná vulva u prasnice na konci ob-
dobí proestru a začátkem hlavní říje. 

Estrus – hlavní říje je druhé období, které 
trvá v průměru 2 až 2,5 dne u prasnice, u pras-
ničky 1 až 2 dny. Období hlavní říje se může 
pohybovat v rozmezí 12 h až 3,5 dne v závis-
losti na dané plemenici, což musíme mít na 
zřeteli, abychom vystihli optimální dobu za-
puštění. V hlavní říji se samice zklidňuje, zvy-
šuje se příjem krmiva a dochází k postupnému 
odeznívání znaku předříjí na vulvě. Barva vulvy 
je fialovošedá, postupně bledne, ubývá zduření 
a prokrvení. Prasnice v tomto období vydávají 
typické chrochtavé tóny v nízké hlasové poloze 
(tzv. hučí) a u přímouchých plemenic můžeme 
pozorovat dávání špiček uší k sobě. Hlavním 
a velmi důležitým znakem této fáze je „reflex 
nehybnosti“ čili stádium ochoty k páření, kdy 
má samice při tlaku na záď strnulý postoj a ne-
odmítá krytí kancem či provedení inseminace. 
Reflex nehybnosti je časově delší u prasnic 
s kratším intervalem nástupu říje po odstavu 
selat a naopak. Trvá delší dobu, pokud říjící sa-
mici vyhledává kanec prubíř, než když ji vyhle-
dává ošetřovatel sám. Na Obr. 17 je zobrazena 
vulva prasnice během reflexu nehybnosti.
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Třetí období je metaestrus neboli poříjo-
vé období, které trvá zhruba 1 den, kdy zcela 
mizí zevní příznaky říje na vulvě samice (Obr. 
18). Samice už v tomto období nereaguje při 
tlaku na záď strnulým postojem a odmítá krytí 
kancem. V této fázi je zapouštění plemenice již 
zbytečné. 

Jestliže prasnice či prasnička po zapuštění 
nezabřezla, opakuje se u ní říje za 21 (18 - 22) 
dní, nebouká-li se, můžeme počítat s březos-
tí, která trvá v průměru 115 dní. Po odstavu 
selat by se u prasnic s dobrou kondicí měla 
říje dostavit do 10. dne, zpravidla mezi 4. – 7. 
dnem. Pro chovatele je přínosem vést si zázna-
my o průběhu a projevech říje u jednotlivých 
plemenic, aby dosáhl co nejvyššího počtu za-
březnutých plemenic.

6. 2. 1. Říje u prasniček 

Prvotní říje u prasniček je spojena s pohlavní 
dospělostí. Říje se u prasniček projevuje po-
dobně jako u prasnic. Prasničky zapouštíme 
především v průběhu druhé nebo až třetí říje, 
kdy tato říje je již plnohodnotná z hlediska zvy-
šujícího se počtu ovulovaných vajíček a úrovně 
zabřezávání. U prasniček je delší období ne-

klidu před samotnou hlavní říjí (3 dny), kterou 
mají pak kratší oproti prasnicím. Často se pří-
znaky říje, aniž by docházelo k ovulaci, objevují 
2x až 3x před samotnou pravou říjí, kdy mo-
hou mít prasničky zevní příznaky říje a neklidné 
chování, ale při tlaku na záď nestojí. V pravé říji 
s ovulací se projevuje reflex nehybnosti. 

Nástup pohlavní aktivity u prasniček je hlav-
ně podmíněn věkem a hmotnosti, dále se bere 
v úvahu plemeno (kříženky mají cca o 1 pohlav-
ní cyklus více než čistokrevné prasničky ve stej-
ném věku stáří), výživa a technologie ustájení. 
Důležitý faktorem je také kontakt s dospělým 
kancem „prubířem“. Kanec by měl být v kontak-
tu s prasničkou, která je starší 6 měsíců přibližně 
15 - 30 minut, 2x denně v časovém rozestupu 
8 až 10 hodin. Včasný nástup říje můžeme také 
stimulovat periodickým přemísťováním skupin 
prasniček (relokace), promícháním skupin pras-
niček, kde se předpokládá se, že by se během 4 
až 7 dnů mohla dostavit říje.

6. 2. 2. Synchronizace říje u prasnic a pras-
niček

Přirozená synchronizace říje často navazuje na 
skupinové porody a kojení. K synchronizaci říje 

Obr. 16 Vulva prasnice – proestrus Obr. 17 Vulva prasnice – estrus Obr. 18 Vulva prasnice – metaestrus 

(Zdroj Archiv VÚŽV)
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napomáhá již zmíněná relokace, promíchávání 
jedinců ve skupinách a kontakt s kancem. Při 
nákupu prasniček z jiného chovu můžeme vyu-
žít transportní říji, která se u nich dostaví v prů-
běhu 4. až 7. dne po převozu. Další možností je 
aplikace flushingu, kdy prasničku překrmujeme 
vyšší dávkou energeticky bohatého krmiva asi 
10 dní před plánovaným připouštěním. Krmná 
dávka se zvýší o 50 - 100 %. Flushing efekt má 
vliv nejen na vyvolání říje, ale i na kvalitu a po-
čet ovulovaných vajíček.

6. 3. Přirozená plemenitba 

V Tabulce 5 je uveden přehled počtu plemenic, 
které připadají ročně na jednoho kance s ohle-
dem na jeho stáří. U mladých kanců do 1 roku 
se počítá jeden dvojskok týdně, u starších dva 
dvojskoky týdně. 

Má-li se plodnost a schopnost kanců k při-
pouštění zachovat do nejdéle, musí se brát zře-
tel na věk, kdy ho zařazujeme do plemenitby 
a také na jeho frekvenci využívání. Vychází se 
z toho, že objem spermatu se obnovuje za 3 
dny a koncentrace spermií cca za 6 až 10 dní 
po skoku či odběru kance. Kanci by měli být 
udržováni v dobré chovné kondici. Sledujeme 
jejich váhu a velikost, musíme si dát pozor na 

jejich ztučnění či podvýživu, což řešíme vyrov-
nanou chovnou krmnou dávkou. Zvýšenou po-
zornost je nutno také věnovat ošetření kance, 
zejména jeho končetin. Přerostlé špárky jsou 
příčinou otlaků, vadného postoje a bolestivé 
chůze vedoucí až k neochotě k vzeskoku.

V přirozené plemenitbě rozlišujeme dva způ-
soby připouštění kance, a to volné připouštění 
a jednotlivé připouštění tzv. připouštění „z ruky“. 
Při volném připouštění kance zařazujeme do 
stáda buď jalových prasnic, prasniček či do sku-
piny kojících prasnic. Při volném připouštění se 
počítá na jednoho kance 20 - 30 prasnic/rok. 
U skupinového ustájení kojících prasnic by mělo 
připadat cca 15 prasnic/1 kance. Optimum je 
na jednoho kance 2 - 4 zároveň odstavované 
prasnice. Při tomto způsobu připouštění dbáme 
na to, abychom nevyčerpali kance a nevedlo to 
k jeho předčasnému vyřazení. Při tomto způso-
bu připouštění nemáme zcela přesnou eviden-
ci doby zapuštění plemenice a tím určení doby 
porodu. Výhodou u tohoto způsobu připařování 
je, že kanec je schopen rozpoznat i plemenice 
s nevýraznou (tichou) říji.

Při připouštění „z ruky“ se říjící prasnice nebo 
prasnička oddělí od skupiny a je připouštěna 
ke kanci. Většinou se používá dvojskok, kdy je 
během říje prasnice zapouštěna dvakrát týmž 
kancem, a to v intervalu 10 – 12 h, obvyk-
le ráno a večer. V určitých chovech je možno 
ke každému připouštění použít i jiného kance 
téhož nebo jiného plemene. Při tomto způso-
bu připouštění je výhodou, že známe přesnou 
dobu zapouštění a tím i přesný termín porodu.

Při přirozené plemenitbě musíme vycházet 
z tělesného rámce a hmotnosti jak kance, tak 

Tabulka 5 Rovnoměrné rozdělení plemenic 
na kance během celého roku

Stáří kance Počet 
plemenic/
rok

Počet skoků 
(dvojskok)/
rok

9 - 12 měsíců 10 - 15 40 - 60

1 - 2 let 20 - 25 80 - 100

>3 letý 30 - 40 120 - 160
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i prasničky a prasnice. Mladí kanci mohou mít 
problém skočit na prasnici (Obr. 19 fáze vze-
skoku, Obr. 20 fáze kopulace) a naopak těžký 
kanec by mohl způsobit zranění a pády prasni-
ček při připouštění.

Obr. 19 Fáze vzeskoku u malého kance
Obr. 20 Fáze kopulace u malého kance

Pokud chceme připouštět staršího kance 
na prasničku menší vzrůstem, můžeme použít 
zvláštního připouštěcího zařízení – připouš-
tědla, které umožňuje kanci opírat se při skoku 
předníma nohama o postranní příčky připouš-
tědla, takže prasnička nemusí nést celou váhu 
kance (Obr. 21, 22). 

Obr. 21 Připouštědlo 

Obr. 22 Připouštěcí klec (Zdroj Čvančara 1965)

(Archiv VÚŽV)
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6. 3. 1. Průběh přirozené plemenitby

Předehra kance před přirozeným pářením se 
rozděluje do několika fází. Zejména jde o pr-
votní kontakt s říjící se prasnicí, kdy kanec vy-
užívá zrakových, čichových a sluchových vje-
mů. Kanec mění intenzitu chrochtání a klape 
čelistmi a začíná pěnit. Pak nastává fáze, kdy 
dochází k přímému kontaktu a dotykům. Ka-
nec očichává vulvu a rypákem dráždí slabiny 

a vemeno prasnice. Kanec se zastavuje u hlavy 
prasnice s otevřeným rypákem. Dále následuje 
pokus o výskok, kdy kanec pokládá hlavu na 
záď prasnice a snaží se vyskočit. Tato předehra 
může probíhat až 15 minut. Vlastní akt páření 
nastává po vyhledávacích pohybech a zasunutí 
penisu. Ejakulace u kance může trvat v průmě-

ru 5 - 15 minut. Přirozená plemenitba u prasat 
může tedy činit přibližně 10 - 45 minut 
(Obr. 23).

6. 4. Inseminace 

Inseminace patří mezi nejvíce používanou bio-
technickou metodu v reprodukci prasat přede-
vším u konvenčního velkochovu prasat, ale také 
u alternativních malochovů s menším počtem 

prasniček a prasnic. Inseminaci může provádět 
osoba, která byla proškolená na inseminačním 
kurzu dle plemenářského zákona č. 154/2000 
Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospo-
dářských zvířat a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Průběh přirozené plemenitby u miniprasat: A - sbližovací reflex, B - sexuální kontrola, anorektální 
očichávání, C - kontrola reflexu nehybnosti ve slabinách, D - příprava na vzeskok, kanec pění a klape 
rypákem, E - vzeskok kance, F - kopulační reflex (Zdroj: Archiv VÚŽV)   

Obr. 23 Průběh přirozené plemenitby
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V Tabulce 6 je zaznamenána prů-
měrná hodnota času v provedení 
úkonu umělé inseminace či doby tr-
vání přirozené plemenitby na počet 
plemenic. Jedná se o porovnání dvou 
metod v rámci managementu času.

Pro provedení inseminace u říjí-
cích se plemenic je důležité si pře-
dem zajistit inseminační dávky 
z inseminační stanice kanců (ISK). 
Odběrové dny na ISK bývají větši-
nou v pondělí, středu a pátek. Inse-
minační dávky je vhodné uskladnit 
v inseminačním boxu při teplotě  
16–18 °C, což je optimální teplota pro 
uchování jejich oplození schopnosti.

Při inseminaci u prasniček a prasnic vycházíme 
ze zjišťování optimální doby říje – začátek hlav-
ní říje. Stav říje u prasnic a prasniček se sleduje 
2x denně, v časovém rozestupu 8 až 10 hodin, 
v přítomnosti dospělého kance (prubíře), který 
podporuje projevy říje. Optimální doba vyhledá-
vání je, když jsou plemenice v klidu (po krmení 
cca 1 h). U zvířat zkoušíme reakci tlakem na záď 
a zjišťujeme reflex nehybnosti. U chovů bez kan-
ce prubíře vyhledává říjící se prasničky a prasni-
ce ošetřovatel, který imituje stimulační dotykové 
podněty. Reflex nehybnosti takto zjišťovaný je 
časově kratší, než určovaný za přítomnosti kance.

 
Po zjištění reflexu nehybnosti prasnice in-

seminujeme po 10–12 h a reinseminujeme po 
dalších 10–12 h (Obr. 24). Délka reflexu ne-
hybnosti se u prasnic zkracuje s prodloužením 
doby nástupu říje po odstavu selat. Může se 
stát, že prasnice má i delší období hlavní říje 
a můžeme pak provést i 2. reinseminaci.

Tabulka 6.  Časové porovnání provedení 
úkonu umělé inseminace a doby trvání při-
rozené plemenitby/počet plemenic  
v minutách

Počet prasni-
ček/prasnic

Přirozená 
plemenitba

Umělá 
inseminace

1 23,4 34,6

2 24,4 25,7

3 24,7 21,7

4 24,1 19,8

5 23,4 18,9

6 23,9 18

7 22,9 17,6

8 22,8 17,3

(Zdroj: Tubbs, Rick. Swine Production Manage-
ment. Helping clients implement an artificial in-
semination program)

Obr. 24  Průběh říje a doba provedení inseminace u prasnic 
(Zdroj: Archiv VÚŽV)
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U prasniček provádíme inseminaci v ten den 
po zjištění reflexu nehybnosti, protože pras-
ničky mají kratší dobu reflexu nehybnosti než 
prasnice. Reinseminace se provádí po 10 - 12 h 
(Obr. 25). Přítomnost kance při inseminaci sti-
muluje nasávací pohyby dělohy, zrychluje do-
pravu spermií k ústí vejcovodu a zkracuje se 
doba od inseminace k ovulaci. K ovulaci dochá-
zí v poslední třetině reflexu nehybnosti cca za 
30 až 40 hod. od počátku reflexu nehybnosti.

Vlastní inseminace spočívá v zavedení son-
dy a následné vpravení inseminační dávky do 
pohlavního ústrojí samice. Před vlastní insemi-
nací je potřeba nejdříve očistit ochod insemi-
novaného zvířete, poté se již může přistoupit 
k zavedení inseminační sondy. Konec sondy se 
potře lékařskou vazelínou a zavede se jemně 
do vulvy tak, že sondu vedeme po horní klenbě 
pochvy (Obr. 26), aby se zabránilo nechtěnému 
zavedení sondy do močové trubice. Pokud je 

sonda zavedena do děložního krčku správně, 
cca za druhou řasu, bude držet na svém místě 
při jemném zatažení zpět. Na sondu se nasadí 
tuba s inseminační dávkou a samice si dávku 
sama nasává pomocí peristaltických pohy-
bů dělohy. Nesmí se zbytečně vyvíjet tlak na 
tubu, aby nedocházelo ke zpětnému výtoku 
dávky ven. Po vpravení inseminační dávky se 

tuba sejme, naplní vzduchem 
a znovu nasadí, což napo-
může ze sondy vytlačit ještě 
zbytek inseminační dávky. Po 
chvilce se inseminační sonda 
vyjme.

Obr. 25 Průběh říje a doba provedení inseminace u prasni-
ček (Zdroj: Archiv VUŽV)

Obr. 26 Schéma zavádění inseminační sondy  
(Zdroj: Archiv VUŽV)
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6. 5. Březost

Délka březosti u prasnic trvá průměrně 115 dní 
(113 - 117). Během březosti se odehrávají důle-
žité fyziologické procesy v organismu prasnice 
a ve vývoji zárodku. Po oplození vajíčka spermií 
v horní třetině vejcovodu, sestupuje zárodek  
3. den z vejcovodu do dělohy. Do 9. – 10. dne 
je zárodek obklopen děložním sekretem a zá-
rodky se rozmísťují do dvou děložních rohů, 
což je první kritické období březosti, kde jsou 
největší ztráty zárodků. Další kritické období je 
nidace, raný embryonální vývoj, diferenciace 
tkání a placentace, což spadá do období mezi 
12. – 24. dnem. První měsíc březosti je tedy 
nejvíce rizikovým faktorem, který je rozhodu-
jící pro počet narozených selat. Pokud nedošlo 
k zabřeznutí, tak pozorujeme u plemenic opa-
kující se říji v pohlavním cyklu 21 dní. Ztráta 
zárodků v raném stádiu březosti se často pro-
jevuje přebíháním prasnic v prodlouženém po-
hlavním cyklu mezi 24. – 33. dnem od zapuš-
tění. Příčiny ztráty zárodků mohou být spojeny 
např. s nekvalitním krmivem (zaplísnění), ne-
dostatkem vitamínů, v létě vyššími teplotami, 
přesunem zvířat, průjmovým onemocněním či 
infekcemi apod. Proto se doporučuje v tomto 
období individuální ustájení prasnic. Kontro-
la březosti pomocí ultrazvuku či sonografu se 
provádí zhruba po měsíci březosti. 

6. 6. Porod

Březost jedince je ukončena porodem, kdy vý-
voj plodu je u konce a plod je vypuzen z dělohy 
plemenice.

Porod probíhá ve 3 fázích:
• Přípravné období – otevírací fáze porod-

ní trvá 12 - 24 h a projevuje se výrazným 
neklidem prasnice. Prasnice si vyhledává 
prostor pro stavění hnízda, proto jí zajis-
tíme dostatečné množství slámy. Stavba 
hnízda začíná v průměru 6,5 h před poro-
dem. Mléčná žláza se začíná nalévat, struky 
naběhnou a zarudnou, může i odkapávat 
mlezivo. Prasnice často vstává, lehá, močí, 
kálí a začínají mírné kontrakce. Vulva je již 
naběhlá a zvětšená.

• Vypuzovací fáze porodní trvá v průměru  
2 - 6 h. Při porodních bolestech tzv. ná-
pinkách se plemenice napíná v zádech, 
prohýbá v páteři, předníma nohama hrabe 
dopředu. Začíná vypuzování selat přibližně 
v intervalu 10 - 15 minut, někdy se rodí se-
lata i rychleji za sebou, ale koncem porodu 
se tyto intervaly prodlužují až na hodinu. 
Některá selata se rodí v plodových obalech 
a je nutná pomoc ošetřovatele, aby se za-
mezilo ztrátě těchto narozených selat, která 
by se mohla v plodových obalech udusit. 
Optimální porodní váha selete (větších ple-
men) by se měla pohybovat v rozmezí 1,25 
- 1,6 kg. 

• Poporodní fáze nastupuje po vypuzení po-
sledního selete a odchodu lůžka. Prasnice 
se „čistí“, což může trvat v rozmezí 1 - 3 h. 
Po ukončení porodu prasnice většinou vsta-
ne, vymočí se nebo napije, poté opět ulehá 
a nechává selata sát. 

Z hlediska ustájení prasnice volíme raději 
porod v individuálních porodních kotcích, kde 
zůstávají selata s matkou až do odstavu. Lze 
využít i variantu skupinového kojení, kdy se 
selata s matkami po 2 - 3 týdnech po porodu 
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přemísťují do prostorů pro skupinové kojení. 
V kojící skupině se doporučuje jako maximální 
počet 8 prasnic.

Před porodem snižujeme krmnou dávku asi 
o 1/3 systémem 3, 2, 1, 0 a dbáme na zajištění 
dostatku vody. Snížení krmné dávky je z důvodu 
normálního bezproblémového porodu a k pre-
venci proti vzniku poporodních komplikací. 

6. 7. Odstav selat

Odstav selat je zákonným předpisem stanoven 
minimálně na 28 dní, výjimečně se může od-
stavovat i v 21 dnech za předpokladu, že jsou 
splněny stanovené požadavky. Období kojení 
selat v ekologickém chovu je minimálně 40 
dní, v průměru se odstav provádí v 7 týdnech 
a v některých zemích se odstavuje v 8 týdnech, 
což je oproti konvenčnímu chovu o 3 - 4 týdny 
delší. Prasnice po odstavu se rozdělí do sku-
pinek nezapuštěných, zapuštěných či březích, 
podle toho zda byly prasnice připuštěny během 
laktace.

6. 8. Obrat stáda

Základní stádo je tvořeno ze stáda prasnic 
a stáda mladých prasnic. Mladé prasnice jsou 
po 1. či 2. vrhu, a které mají ještě málopočetné 
vrhy. Vycházíme z toho, že nejvíce produkční 

prasnice máme na 3. až 6. vrhu. U plemenné-
ho stáda je možné počítat s ročním vyřazením 
33 - 35 % prasnic, což odpovídá průměrnému 
věku 4 roky při vyřazení (po 6. vrhu). Nicmé-
ně pokud prasnice produkují kvalitní potom-
stvo (početné a vyrovnané vrhy, dobrá porodní 
hmotnost a nízký počet mrtvě narozených se-
lat), využíváme plemenice co nejdéle. Normální 
složení základního stáda je rozvrženo poměrem 
v této věkové struktuře prasnic: 1,5 - 2 roky  
33 %, 2 - 3 roky 25 %, 3 - 4 roky 20 %, 4 - 5 let  
15 % a nad 5 let 7%.

Pokud v ekologickém chovu prasat nemůže-
me zajistit obměnu stáda na principu uzavře-
ného obratu stáda, pak nově pořízená zvířata 
musí pocházet z jiných ekologických chovů, 
případně lze udělit výjimku a použít zvířata 
z konvenčních chovů, a to v případě, že se 
vytváří nové stádo zvířat pocházející z kon-
venčních chovů, a zařazujeme pouze selata 
po odstavu, a však o živé hmotnosti méně než 
35 kg. Maximálně 20 % mladých chovných 
samic z konvenčního chovu se smí zařadit do 
ekologického chovu. Ve zvláštních případech 
se může povolit obměna až ze 40 % (změna 
plemene, při rozšíření podniku, atd.). U chovu 
s méně jak 5 ks prasat můžeme obnovovat ma-
ximálně 1 zvíře za rok.
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7. Pastva prasat
Kdysi běžná praxe, že se prasata chovala volně 
a krmila se převážně tím, co si našla sama, a to 
byly pochopitelně různé zbytky, trvala možná 
až do vzniku moderních plemen, která potře-
bovala přece jenom lepší výživu, a chovatelé 
sami potřebovali, aby prasata rychle a efektiv-
ně rostla. Prasata se tak postupně přesunula do 
uzavřených stájí. Se současnými trendy, bioze-
mědělstvím a pochopitelně i se zájmovým cho-
vem se tato praxe objevuje znovu, ba co více, 
prožívá svoji renezanci. 

Obr. 27 Pastva prasnic 
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Pokud uvažujete o pastvě prasat, měla by 
být první otázka, proč to chceme a zda se to 
vyplatí. Nezlobte se na mne, ale mít jako hlavní 
důvod lásku ke zvířatům, je cestou do pekel, 
k psychiatrovi nebo alespoň do ekonomických 
problémů. Budete především potřebovat lásku 
k této práci a ta láska ke zvířatům je jenom nut-
ná podmínka. Pastva prasat není velkovýrobní 

postup. Hodí se do biochovu se zajištěným od-
bytem, a to většinou jako doplněk další země-
dělské činnosti. Náklady na vykrmená prasata 
budou, i když to na první pohled nevypadá, 
vždy vyšší než ve velkochovu a pokud bude-
te odkázáni na běžné ceny, budete prodělávat. 
Kromě toho je potřeba tento způsob chovu 
skloubit s osevním postupem. To že prasata 
pastvinu zdevastují, je jasné, ale také ji dove-
dou zbavit plevelů, a to se dá v biologickém 
způsobu hospodaření využít. I trvalou pastvi-
nu můžete využít po určitou dobu (cca 3 roky) 
a pak musíte přestěhovat (Obr. 26). 

Obr. 28 Vzhled pastviny po delší době používání
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Zařízení pro krmení, ustájení a nakládání 
prasat může být společnou součástí pastev-
ního areálu, ale pastvina musí mít čas k rege-
neraci. Musí se po pastvě ošetřit po každém 
cyklu a nakonec i zorat a znova osít. Orat pra-
sečí pastvinu je pro traktoristu radost, zejména 
pokud jsou tam i vyschlá (natož mokrá) kališ-
tě. To, že některá prasata neryjí, jen se pasou 
a ani je nemusíte přikrmovat, nechme do říše 
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moderních pohádek, kde se vyskytují kanadská 
pastevní prasata a jiní bájní tvorové. To, že ně-
která miniprasata a třeba i Kune-kune prasata 
ryjí možná trochu méně, je sice pravda, ale my 
tu mluvíme o seriózní pastvě prasat pro pro-
dukci vepřového masa. Jednou jsme nechali 
porazit několik miniprasat a řezníci se ptali, kde 
mají maso. Rovněž kune-kune ve své domovi-
ně velkou produkci masa neposkytují. Ostat-
ně i to zmíněné pastevní prase bývá obyčejně 
prase vietnamské nebo kříženci, jenom se to 
majitelům nezdá dost výjimečné chovat oby-
čejná vietnamská prasata. Pokud ale chcete 
pást něco, co neryje, stačí tomu jen tráva s mi-
nimem příkrmu, pořiďte si raději ovci. 

7. 1. Oplocení pastviny

Zmínil jsem se o době dávno minulé. Pasák se 
v té době snažil jenom o to, aby prasata ně-
kde nenadělala příliš velkou škodu a hlavně aby 
se mu žádné neztratilo. Na to nám dnes ob-
vykle postačí dobrá ohrada. Ohrazení výběhu 
je v našich podmínkách nezbytné a rozhodně 
se nevyplatí to podceňovat. Nebráníme jenom 
ustájeným prasatům jít ven, ale kupodivu je 
venku dost zájemců o vstup, o které nemáme 
zájem. Vždyť jsme na pastvině vytvořili napří-
klad pro divoká prasata zemi zaslíbenou s lá-
kavě vonícím dostatkem potravy a se zvířaty, 
která často slibují i lákavou realizaci pohlavního 
pudu. S ohledem na další chovatele by bylo 
nezodpovědné nebránit přenosu nákaz z volně 
žijících zvířat na hospodářská. 

Obr. 29 Dvojité oplocení pastvy
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

V technice hrazení při pastvě prasat jasně ví-
tězí elektrický ohradník. Je to levnější než pev-
ná ohrada z pletiva a divoké prase ani pletivo 
nezastaví. Několik tisíc voltů do vlhkého rypá-
ku stačí na ztrátu zájmu o vstup a spolehlivě 
ochladí i zjitřený pohlavní pud. Jinak jsou di-
voká prasata dost dobře izolovaná, mají silnou 
kůži a štětiny jsou také dobrá izolační vrstva. 
Zdroj napětí pro ohradník je potřeba volit radě-
ji silnější a výrobcem doporučený pro prasata. 
Na tom se nevyplatí šetřit. Jestli ale bude na 
síť, baterie, či dokonce solární, záleží na vás. 
Nezapomínejte na dobré uzemnění a ochranu 
proti zásahu bleskem. Výrobci většinou dodá-
vají i výstražné tabulky, které je dobré na ohra-
du umístit. Obvykle se doporučuje pro prasata 
2 - 3 oplocovací vodiče ve výšce 10 - 35 cm 
(pro selata) nebo 20 - 50 - 75 cm (pro dospě-
lá prasata). Umístění dolního vodiče je důležité 
pro dobrou funkci ohrady. Pro ochranu před di-
vokými prasaty umístíme 2 oplocovací vodiče 
do výšky 20 a 50 cm. Ohradu stavíme dvojitou. 
Mezi jednotlivými ohradami bude vzdálenost 
asi l m. Umístění dolního vodiče příliš vysoko 
umožňuje, že prasata se snáze dostanou hla-
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vou pod něj a pak už mohou projít. Ocelový 
drát používejte pouze pro trvalé ohrady, na 
krátkodobé ohrady se nevyplatí, protože není 
možná jeho demontáž a přemístění jinam. Pro 
dočasné ohrady používejte provázky nebo lan-
ka. Běžně platí zásada, že čím delší ohrada, tím 
silnější provázek nebo lanko. Na ochranu, ze-
jména trvalou, před divokými prasaty je lepší 
používat dráty nebo pásky. Pro mobilní ohrady 
používejte tyče nebo sloupky, které mohou být 
nižší, pro trvalé ohrady slabší dřevěné kůly, ke 
kterým potřebujete izolátory. Nezapomeňte, 
že do ohradníku budete potřebovat vcházet, 
a k tomu musíte vytvořit bránu, ohradník mu-
síte uzemnit, testovat, jestli správně funguje, 
a pokud je na veřejně přístupném pozemku, tak 
i označit výstražnými tabulkami. Pokud chcete 
ohradník využívat i v zimě, nastudujte si, jak by 
měl vypadat zimní provoz. Kde jsou ty časy, kdy 
byl k dostání jeden nebo max. dva zdroje. Nyní 
se nabízí takový výběr od různých výrobců, že 
budete mít možná spíše problémy s rozhodo-
váním než s vlastním nákupem. Já bych, po-
kud se nebudeme orientovat jen na cenu, volil 
hlavně dodavatele, kterému důvěřuji, případně 
který je schopen zajistit kvalitní servis. Kupu-
jete zařízení, které bude muset pracovat dlou-
hou dobu a jeho výpadek je velmi nepříjemný. 
U dovozových zařízení je vždy nutné, aby spl-
ňovala evropské bezpečnostní normy. Ono se 
dá totiž na internetu získat už opravdu všechno 
a jsou na světě i výrobci, kteří si s bezpečností 
hlavu nelámou. Ohradník může být i nebezpeč-
ný a dvojnásob to platí o těch síťových. Pokud 
kupujete u našich zavedených prodejců, nemu-
síte se bát. Na internetu se vyskytují dokonce 
i v češtině návody na různé improvizace, zaří-
zení to opravdu tak složité není, ale tomu se ra-
ději obloukem vyhněte. Zásah osoby elektřinou 

z ohradníku je sice někdy dobrý gag do filmové 
komedie, ale v reálu by to mohlo skončit možná 
i tragicky. Jestliže dobrý ohradník i se zdrojem 
koupíte snadno a za rozumnou cenu, ostatní za-
řízení pastviny si většinou tak snadno nekoupíte. 
A budete muset i trochu improvizovat.

Obr. 30 Napájení ohradníku
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

7. 2. Krmení a napájení na pastvině

Ale zas tak mnoho toho potřeba není. Napáječky 
volíme podle toho, jedná-li se o pastvinu dočas-
nou, kam budeme vodu dovážet v nějaké cister-
ně, která udrží vodu v dobré kvalitě a o teplotě 
vhodné k pití (tepelně izolovanou). Nezapomeňte, 
pokud bude nádrž starší, dejte pozor, co v ní bylo 
dříve skladováno. Nádrž se hodí doplnit napájecí 
vanou s plovákem. Při doplňování vody budeme 
vše pravidelně čistit. Funkci zařízení je nutné kon-
trolovat každý den. Viděl jsem i použití normál-
ních, kolíkových napáječek na stálé pastvině. Na 
stálé pastvině se dají použít i napáječky miskové. 
Ve zmíněném chovu bylo i „velkokapacitní“ kr-
mítko se zásobníkem na dobré dvě tuny krmné 
směsi, plněné pneumaticky z nákladního vozu. 

Vše bylo umístěné na betonových panelech. 
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Zmíněná pastvina byla ohrazena dvojitým plo-
tem z pletiva, které je využíváno v lesním hos-
podářství, ale, jak jsem se informoval, problé-
my s divokými prasaty ani jinými škůdci včetně 
lidských tam zatím neměli.

Obr. 31 Krmítko se zásobníkem
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Obr. 32 Krmítko – detail
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Umístit napajedlo musíme tak, aby si tu 
prasata neudělala kaliště, nebo alespoň tak, 
aby nám to moc nevadilo. Stejně si někde na 
pastvině kaliště prasata udělají, ale budiž jim 
to přáno. Pokud je sucho a je-li to možné, ně-
jak jim pomozte. Někdy je možné vypustit na 
vhodném místě zbytek vody z cisterny, když už 
se stejně nádrž musí občas vypustit.

Pokud si chcete přečíst praktické zkušenosti 
chovatelů, odkazuji na práce našeho význač-
ného bio zemědělce Josefa Sklenáře ze Saso-
va u Jihlavy, který má dlouholeté zkušenosti 
a musel vyřešit i otázky spojené s absencí 
infrastruktury pro tyto komodity u nás. Prak-
tické rady pak naleznete také v brožuře Ing. 
Anne Dostálové z VÚŽV v Uhříněvsi „Výkrm 
na pastvě jako alternativní systém chovu přeš-
tického prasete“. Pokud se bavíme o pastvě 
prasat, je vlastní pastva jenom doplňkem, byť 
významným, krmné dávky. Budeme muset vy-
datně přikrmovat krmnou směsí podle povahy 
našeho chovu. To znamená, že jiné možnosti 
dává pastevní chov bez certifikace „bio“, kde 
můžeme použít konvenční krmnou směs, ale 
to si v biochovu nemůžeme dovolit. Trochu 
specialitou může být společná pastva ovcí, koz 
a prasat, kterou popsal Ing. Radko Loučka, CSc. 
Tuto pastvu využili v Rakousku k regeneraci 
tzv. „brownfieldů“, kdy v rámci jednoho pro-
jektu tato pastva zlikvidovala náletové dřeviny 
(kozy), trávu a plevele (ovce), prasata to pak 
dokončila a nakonec to nezaměstnaní s po-
mocí techniky (a dotací) uklidili. Je pravda, že 
tato metoda by asi nebyla vhodná všude a tím 
méně například na regeneraci ekologicky zatí-
žených pozemků, ale někdy by jistě využít šla 
i u nás.
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Pokud ovšem pastvina není přiměřeně velká, 
můžeme zkušenosti v pastvě uplatnit i v sys-
tému chovu ve výbězích. Jen se nesmí, stej-
ně jako na pastvině, zapomenout na obdobu 
stájové únavy a výběhy i pastviny pravidelně 
obnovovat.

Jako ve všech druzích činností i těch, kde je 
to spíše na škodu než k užitku, je pastevní chov 
prasat regulován legislativou: produkce výkalů 
na OJ (Vyhláška č. 377/2013 Sb.) a max. limi-
tu 170 kg organického N/ha zemědělské půdy 
(Směrnice Rady 91/676/EHS. tzv. nitrátová 
směrnice). Podle tohoto předpisu vám vyjde 
max. zatížení 1 ha 50 prasaty na pětiměsíční 
pastevní cyklus nebo 74 ks selat/ha/rok, 6,5 
ks plemenných prasnic/ha/rok, 14 ks prasat na 
výkrm/ha/rok a 14 ks ostatní prasata/ha/rok.

Rozumný zemědělec je nejlepším udržo-
vatelem kulturní krajiny a i při pastvě prasat 
bychom se měli snažit i o to. Pastviny nezři-
zujeme tam, kde by to mohlo ohrozit kvalitu 
podzemních i povrchových vod, nepaseme po 
vzoru jiných národů v lesích a vůbec chováme 
se tak, abychom přírodě prospívali bez ohledu 
na to, jestli nás sledují zástupy kvalifikovaných 
i nekvalifikovaných ochránců životního prostře-
dí a zvířat na úřadech i v „civilu“. Pochopitel-
ně i prasata na pastvině musíme kontrolovat 
a v případě potřeby mít kam ustájit poraněná 
nebo nemocná zvířata. Nakládali jste někdy vy-
krmená prasata? Měl by si to zkusit především 
každý aktivista a bojovník za práva zvířat. Kaž-
dý z chovatelů, které jsem navštívil, měl něja-
kou stáj, kam mohl prasata zahnat a při odvozu 
využít stabilní ohradu. Při nakládání pak méně 
ztrácejí nervy a tolik se nenadřou a pochopi-
telně to prospívá i zvířatům. Budete-li prasata 

vyskladňovat častěji, je nutné počítat i s tím, 
že ne vždy bude vhodné počasí, nákladní au-
tomobily pro převoz zvířat nemusí být terénní, 
a pak je nakládací místo se zpevněnou cestou, 
možností ustájení zvířat po nějakou dobu a vů-
bec umožňující důstojnou práci lidem a sluš-
né zacházení zvířatům k nezaplacení. V našich 
podmínkách se pro dočasné ustájení s oblibou 
využívá balíkovaná sláma (velké balíky hranaté 
i kulaté). Pro prasata je to přirozený materiál, 
pro zemědělce dostupný a – protože většinou 
je k dispozici i zařízení pro manipulaci – snad-
no manipulovatelný. Upřímně řečeno nesdí-
lím nadšení pro nechávání balíků venku (a to 
i u sena, jak se to u nás často vidí). Vím toho 
dost o problematice plísní, jejich škodlivosti 
a ať mi někdo neříká, že je to všechno v pořád-
ku. Ale kdybych to musel provozovat osobně, 
možná bych mluvil jinak, tak si to netroufám 
zcela zavrhnout. Co však musíme proti plís-
ním podniknout, je důkladné zajištění krmiva 
v krmítkách, která musí poskytovat maximální 
ochranu proti vlhkosti. Krmítka si budete asi 
muset nechat vyrobit, aby splňovala požadav-
ky, zejména aby byla dost velká a jejich zásob-
ník měl dostatečnou kapacitu pro zamýšlenou 
frekvenci doplňování. Věřím, že je trh na po-
můcky pro pastvu prasat u nás tak malý, že 
pro výrobce zatím není příliš výhodné se tím 
zabývat. Zato je tu dost prostoru pro invenci 
chovatele a to tu práci dělá zajímavou. Ať už 
budete chtít prasata pást vlastními silami nebo 
s využitím námezdních sil, dělejte vše pro ma-
ximální využití mechanizace, zkrátka vše proto, 
aby práce s tím spojená byla co nejlehčí. Vyu-
žití čelního nakladače traktoru je u zkušených 
chovatelů běžné. Dá se využít ke stěhování 
vybavení pastviny a je dobré už při pořizování 
tohoto vybavení s tím počítat. Postupný vývoj 
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v oblasti plemenářské práce vedl k vyšlechtění 
plemen prasat s maximální užitkovostí, ale též 
s vysokými nároky na výživu a prostředí. Jejich 
odolnost je někdy nižší než u starších plemen. 
Bílá plemena trpí víc ultrafialovými paprsky, 
prostě se snadno spálí na slunci. Tato skuteč-
nost předurčuje pro pastvu využití původních 
plemen, u nás plemene Přeštického černostra-
katého. To sice neznamená, že by hybridní pra-
sata neuvítala možnost pastvy a výběhu, ale 
proč nevyužít potenciál původních plemen. Ve 
světě je to běžné a některé uzenářské speci-
ality si ani nelze představit bez s nimi spoje-
ných plemen prasat pastevně vykrmovaných. 

Pokud se tyto speciality vyrobí z konvenčních 
prasat z velkochovu, jistě půjdou jíst, ale ne 
srovnávat. Je jisté, že možnosti pastvy prasat 
u nás ještě nejsou zcela využity. Trh pro tuto 
produkci je v začátcích a dá se předpokládat, 
že se bude dále po určitou dobu rozvíjet. Bylo 
by dobré, kdyby se tomuto trendu lépe přizpů-
sobili i zpracovatelé a obchod. Je potřeba si 
uvědomit, že využití půdy k bioprodukci je da-
leko lepší, než ji zastavět solárními panely a na 
druhé straně to, že je u nás v produkci potravin 
nadbytek, neznamená, že je tomu tak všude 
a že udržování potřeba.

8. Technika a technologie ustájení

Stavby pro ustájení prasat musí umožňovat při-
rozenou ventilaci a osvětlení a mít dostatečný 
prostor pro jejich pohyb a zabezpečení pohody. 
Prostory pro ležení musí plně umožňovat při-
rozený způsob odpočinku zvířat včetně přiro-
zeného způsobu vstávání a uléhání. Ustájení 
je řešeno tak, aby umožňovalo zvířatům péči 
o vlastní tělo, včetně vyhýbání se znečištění, 
vzájemného čištění a drbání se o vhodné před-
měty, kontakt s ostatními zvířaty a chování od-
povídající sociální struktuře skupiny. Ustájení 
se přizpůsobí tomu, aby mohla být, minimálně 
l x denně kontrolována pohoda zvířat, včetně 
kontroly technických zařízení. Pro kontrolu zví-
řat se použije přiměřený zdroj osvětlení umož-
ňující kontrolu případných nedostatků ustájení. 

Zvířatům chovaným trvale bez ustájení a zvířa-
tům na pastvě a ve výběhu se zajistí dostatečná 
ochrana proti dešti, větru, slunci a extrémním 
teplotám v závislosti na místních klimatických 
podmínkách a daném plemeni, zejména pří-
střešek, úkryt pod vegetací a závětří. Budovy 
pro ustájení zvířat, kotce, zařízení a nářadí musí 
být řádně čištěny a dezinfikovány minimálně 
jedenkrát ročně. Hmyz a hlodavci musí být pra-
videlně potlačováni. Čistící a desinfekční látky 
a přípravky k potlačování hmyzu a hlodavců 
v budovách a stájích pro vyjmenovaná zvířata 
je nutné volit tak, aby odpovídaly předpisům 
pro daný status chovu (pro biochov je výběr 
více omezený).
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Obr. 33 Ustájení s výběhem
(Zdroj: Archiv VÚŽV)

Musíme také respektovat vyhlášku č. 208/ 
2004 Sb., o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat. V Tabulce 7 je 
uvedena využitelná volná podlahová plocha 
pro každé odstávče nebo chovného běhouna 

a prase ve výkrmu chované ve skupině, s vý-
jimkou zapuštěných prasniček a prasnic.

Pokud jsou zapuštěné prasničky či prasnice 
chovány ve skupinách po méně než šesti ku-
sech, musí být celková využitelná podlahová 
plocha zvětšena o 10 %. Jsou-li tato zvířata 
chována ve skupinách po 40 nebo více kusech, 
celková využitelná podlahová plocha může 
být zmenšena o 10 %. Prasnice a prasničky se 
během období, které začíná čtyři týdny po za-
puštění a končí jeden týden před očekávaným 
porodem, chovají ve skupinách. Kotec, ve kte-
rém je skupina chována, musí mít strany delší 
než 2,8 m. Je-li ve skupině chováno méně než 
šest zvířat, kotec, ve kterém je skupina chová-
na, musí mít strany delší než 2,4 m. Podlahy 
musí být hladké, avšak nikoliv kluzké, aby se 

Tabulka 7 Využitelná podlahová plocha v chovu 

Využitelná podlahová plocha

Minimální živá hmotnost 
(kg)

m2 na hlavu

Prase do 10 0,15

10 – 20 0,20

20 – 30 0,30

30 – 50 0,40

50 – 85 0,55

85 – 110 0,65

> 110 kg 1,00

Zapuštěné prasničky*
Zapuštěné prasnice*

nejméně 1,64
nejméně 2,25

Kanec 6
10**

* chované ve skupinách (6 - 40 ks)
** pokud se kotec používá k připouštění prasnic
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předešlo poranění prasat, a musí být navrženy, 
konstruovány a udržovány tak, aby prasatům 
nezpůsobovaly poranění nebo útrapy. Musí 
odpovídat velikosti a hmotnosti prasat a musí 
tvořit pevný, rovný a stabilní povrch, pro za-
puštěné prasničky a březí prasnice část plochy 
požadované v odstavci 3, rovnající se nejmé-
ně 0,95 m2 na prasničku a nejméně 1,3 m2 na 
prasnici, musí být tvořena souvislou pevnou 
podlahou, z níž je pro odtokové otvory vyhra-
zeno maximálně 15 %.

Jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách po-
užity betonové roštové podlahy, maximální šíře 
mezer mezi roštnicemi (nášlapnými plochami 
roštu) musí být 11 mm pro selata, 14 mm pro 
odstávčata, 18 mm pro chovné běhouny a pra-
sata ve výkrmu, 20 mm pro zapuštěné prasnič-
ky a prasnice. Minimální šířka roštnice musí být 
50 mm pro selata do odstavu a odstávčata, 80 
mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu, 
zapuštěné prasničky a pro prasnice.

Ustájení pro prasata musí být vybudováno 
takovým způsobem, aby každé prase mohlo 
mít přístup do prostoru, který je fyzicky a te-
pelně pohodlný, vybavený řádným odtokem 
a čistý, který umožňuje všem zvířatům součas-
ně polohu vleže, bez omezení uléhat, odpočí-
vat a vstávat, vidět na jiná prasata. U prasnic 
a prasniček nemusí být tato podmínka splněna 
v týdnu před očekávaným porodem a v jeho 
průběhu mohou být prasnice a prasničky ustá-
jeny mimo pohled zvířat stejného druhu. Pra-
sata musí mít trvalý přístup k dostatečnému 
množství materiálu, který jim umožňuje etolo-
gické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, piliny, 
houbový kompost, rašelina nebo směsi tako-
vých materiálů, které neohrožují zdraví zvířat.

Prasata chovaná venku musí mít možnost 
úkrytu nebo musí mít k dispozici přístřešek k za-
bezpečení ochrany před nepříznivým počasím. 
Dále musí být k dispozici nezamrzlé zdroje vody.

Z hlediska ustájení selat musí mít selata 
v porodním kotci dostatečný prostor, aby moh-
la bez obtíží sát. Selata nesmějí být odstavena 
dříve než ve stáří 28 dní, nebo o sedm dnů dří-
ve, jestliže jsou přemístěna do prostoru, který 
je před umístěním nové skupiny vyprázdněn, 
důkladně vyčištěn a vydezinfikován a který je 
oddělen od prostorů, kde jsou ustájeny pras-
nice, aby se minimalizoval přenos nákaz na se-
lata. V případě potřeby je zajištěn zdroj tepla, 
který neškodí prasnici.

Krácení části ocasu a stejnoměrné snižová-
ní špičáků selat obroušením nebo exstirpací 
s ponecháním hladkého intaktního povrchu se 
nesmí provádět rutinně, ale pouze v případech, 
jestliže se prokáže poranění struků prasnice 
nebo uší a ocasů ostatních prasat. Dříve, než se 
přistoupí k těmto zákrokům, musí se přijmout 
jiná opatření, která brání okusování ocasů a ji-
ným poruchám chování.

Odstávčata, chovní běhouni a prasata ve vý-
krmu musí být chována ve stálých skupinách 
a mísení s jinými prasaty je třeba omezit na 
minimum. Musí-li být smíšena prasata, která 
se neznají, je nutno je sloučit v co nejranějším 
věku, nejlépe do jednoho týdne po odstavení. 
Jsou-li prasata smíšena, měla by mít dostatek 
možností uniknout nebo se ukrýt před jinými 
prasaty. Objeví-li se příznaky silných střetů, je 
třeba ihned vyšetřit příčiny a přijmout vhodná 
opatření, například, je-li to možné, poskytnout 
jim větší množství slámy nebo jiných materiálů 
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k odvedení pozornosti. Ohrožená zvířata nebo 
výjimečně agresivní zvířata musí být ustájena 
odděleně od skupiny.

Hluk
Ve stáji s prasaty by neměla být překročena 
hladina nepřetržitého hluku 85 dB. Musí se mi-
nimalizovat možnost vzniku stálého nebo náh-
lého hluku vyvolávajícího u prasat stres.

Osvětlení
Intenzita ve stáji by měla být alespoň 40 luxů 
po dobu osmi hodin denně.

Krmení a napájení
Prasata musí být krmena alespoň 1x denně. 
Jestliže jsou prasata ustájena ve skupinách 
a nemohou se sytit podle libosti nebo nemají 

k dispozici automatický krmný systém, musí 
mít každé prase přístup ke krmivu ve stejnou 
dobu jako ostatní prasata ve skupině. Všech-
na prasata starší než dva týdny musí mít trvalý 
přístup k dostatečnému množství čerstvé vody. 
Napáječky musí být prasatům lehce přístupné.

Při skupinovém ustájení může na jednu ko-
líkovou napáječku připadat nejvíc 16 prasat. 
Použití krmiva v tekuté formě, mimo náhražky 
mléka u selat ve stáří do 2 týdnů, se nepovažu-
je za napájení. Prasata spotřebují 2,5 krát více 
vody než krmiva, a to 7 l vody denně, a proto je 
nutné zajistit dostatečný průtok vody.

Ustájení zvířat a podmínky pro ustáje-
ní v ekologickém chovu vychází z Nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení komise (ES)  

Tabulka 8  Minimální vnitřní a venkovní plocha v ekologickém chovu prasat

 
 
 

Vnitřní plocha 
(čistá plocha, kterou mají zvířata 

k dispozici)

Venkovní plocha
(oblast volného pohy-
bu mimo pastvin)

Minimální živá 
hmotnost (kg)

m2 na hlavu m2 na hlavu

Selata starší 40 dní a do 
30 kg

0,6 0,4

Prasata výkrm do 50 0,8 0,6

 do 85 1,1 0,8

 do 110 1,3 1

 > 110 1,5 1,2

Prasnice po porodu  7,5 na prasnici 2,5

se selaty do stáří 
40 dní

   

Plemenná prasata  2,5 na samici 1,9

 
 
 

 
 
 

6 na samce
10 na samce 
v kotci pro přiroze-
nou plemenitbu

 
8
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č. 889/2008, kde minimální vnitřní a venkovní 
plocha a další charakteristiky ustájení jsou sta-
noveny v Tabulce 8.

V ekologickém chovu prasat se rozděluje 
ustájení na vnitřní, venkovní a kombinova-
né. Otázky výhod a nevýhod těchto systémů 
ustájení je zpracováno v publikaci Chov prasat 
v ekologickém zemědělství v Evropě od Barba-
ry Früh.

8. 1. Návrhy řešení ústájení

Základním požadavkem je minimální plocha 
pro prasnici a vymezení dostatečného prosto-
ru pro ležení a přikrmování selat a umožnění 
přístupu prasnice do výběhu. Nejvhodnější pro 
tento účel je kotec na Obr. 34.  Pro selata je ur-
čen prostor v čelní části kotce, který umožňuje 
i snadnou kontrolu ošetřovatelem. Je členěn na 
lože, opatřené doupětem a příkrmištěm. Vstup 
do přikrmiště je pro ošetřovatele otevírací čelní 
stěnou z manipulační uličky. Selata mají přístup 
do příkrmiště (a odtud do doupěte) prolézáním 
pod spodní trubkou hrazení, oddělujícího lože 
pro prasnici od příkrmiště selat. Její vzdálenost 
od podlahy je 23 - 25 cm. Stejnou výšku mají 
i trubkové zábrany proti zalehnutí selat, umís-
těné v loži prasnice ve vzdálenosti asi 25 cm 
odboční stěny kotce resp. obvodové zdi.

Podlahu lože prasnice a prostoru pro selata 
je vhodné tepelně izolovat, nezhotovovat z be-
tonu, ale vhodného materiálu pro stájové pod-
lahy Čím teplejší bude podlaha lože, tím větší 
mohou být úspory slámy na podestýlání. Tato 
zásada platí i pro ostatní kategorie prasat. Je 
však nutno zdůraznit, že suchá kvalitní sláma 

je nejlepší tepelně izolační materiál. Výše po-
psaný porodní kotec má přibližně čtvercový 
tvar. Protože jednoznačným požadavkem pro 
všechny kategorie prasat je možnost jejich 
přístupu do výběhu, je možno uvažovat pouze 
jednořadé či dvouřadé uspořádání stáje. Kotec 
čtvercového tvaru je vhodný pro nejužší roz-
pony stájí. Pro střední rozpony stájí je vhod-
ný obdélníkový kotec, situovaný delší stranou 
kolmo k podélné ose stáje. Pro nejmenší ka-
pacity chovu připadá v úvahu i ustájení pras-
nic v boudách. Na obrázku je schéma boudy, 
vhodné pro ustájení vysokobřezí, rodící a kojící 
prasnice. Předpokládá se, že vlastní bouda je 
umístěna pod přístřeškem na zpevněné ploše, 
která slouží současně jako tvrdý výběh, krmiště 
a kaliště. S výjimkou zimního období je prasni-
ce krmena z koryta, umístěného mimo boudu. 
Pouze v nejchladnějším zimním období je kr-
mivo zakládáno prasnici do koryta umístěného 
uvnitř boudy, po odklopení krytu násypného 
otvoru v čelní stěně boudy. Prostor je členěn 
na část pro prasnici (o ploše min. 7,5 m2) a na 
hrazením oddělený prostor pro ležení a přikr-
mování selat. Přístup selat do těchto prostorů 
je po podlezení spodní trubky hrazení, přístup 
ošetřovatele k selatům je po otevření čelního 
hrazení. Prostor lože selat je vhodné opatřit 
ve výši 50 cm stropem, opět nejlépe ve formě 
rámu s výpletem a zateplením slámou. Lože 
prasnice má u obvodových stěn zábrany proti 
zalehnutí selat.

Konstrukčně velmi jednoduché jsou kotce 
pro jalové a březí prasnice a pro výkrm. Zde je 
třeba dbát především na dostatečnou podlaho-
vou plochu. Tyto kotce mohou mít přístup do 
výběhu.
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Obr. 34 Kotec je bez porodní klece opatřen zábranami proti zalehnutí a příkrmištěm pro selata s dou-
pětem.  (Zdroj: Archiv VÚŽV, Hájek a kol.)
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Obr. 35  Vnitřní uspořádání 
boudy pro prasnici se sela-
ty  (Zdroj: Archiv VÚŽV, Hájek  
a kol.)

Obr. 36  Ustájení kance v boudě s výběhem 
(Zdroj: Archiv VÚŽV, Hájek a kol.)
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Obr. 37 a Obr. 38  Kotce pro výkrm prasat s výběhem a bez výběhu
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Obr. 39  Kotec pro 4 zapuštěné a březí prasnice s diferenciovanou podlahou 
(Zdroj: Archiv VÚŽV, Hájek a kol.)
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9. Výživa prasat
Prasata mají tu výhodu, že je lze chovat i bez 
vlastnictví zemědělské půdy, tedy pokud nejde 
o ekologické zemědělství, pouze s nakoupený-
mi krmivy, pokud si ovšem zajistíte odvoz hno-
je (počítá se, že 1 prasnice vyprodukuje ročně 
přes 3 t hnoje, pokud počítáme, že máme ustá-
jení s produkcí hnoje bez produkce močůvky).

V podmínkách našich běžných chovů jsou 
prasata téměř výhradně krmena kompletními 
krmnými směsmi, které jsou chovatelům do-
dávány výrobci, nebo si je, zvláště v podnicích 
s chovem prasat i rostlinnou výrobou, vyrábějí 
sami. Receptury v obou variantách připravují, 
v lepším případě, specialisté příslušných pod-
niků, případně ve spolupráci výživářských spe-
cialistů firem, dodávajících například doplňky 
biofaktorů. Dá se tedy předpokládat, že krmné 
směsi jsou sestaveny tak, aby zařazenými kom-
ponenty i obsahem a poměrem živin, minerál-
ních látek a vitamínů zajistily požadovanou 
užitkovost příslušné kategorie prasat.

Na většině chovů mají k dispozici „růžovku“, 
jak je pro barvu obalu nazývána publikace Po-
třeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv 
pro prasata autorů Šimeček, Zeman, Heger, 
která vyšla v několika vydáních a deklarované 
hodnoty směsí s údaji v této „růžovce“ občas 
porovnávají. Živinové složení krmných směsí 
by tedy nějakým limitujícím problémem být 
nemělo. Na druhé straně ale je nutné připus-
tit možnost, že člověk se občas může dopustit 
omylu. Závažnějším problémem může být kva-
lita použitých surovin. Toto se týká především 

mykotoxinů, které mohou negativním způ-
sobem ovlivnit nejen užitkovost, ale i celkový 
zdravotní stav prasat.

Efekt stejného krmiva se nutně musí na růz-
ných chovech lišit. Využití krmiva je ovlivněno 
celou řadou dalších faktorů, jako je umístě-
ní chovu, stav objektu, technologie, plemeno, 
resp. hybrid, zdravotní stav zvířat, voda, lidský 
faktor. Každému chovateli záleží na tom, aby ten 
jeho chov se svými specifickými podmínkami 
fungoval co nejlépe. Nedávno jsem měl mož-
nost se seznámit s jedním zajímavým stimulač-
ním řešením. Velkovýkrmna je krmena tekutým 
krmením připravovaným ve dvou kuchyních. 
V kuchyních se připravuje krmná dávka ze dvou 
koncentrátů a šrotu. Chovatel zadal krmení dvě-
ma krmivářským firmám, každá pečuje o jednu 
kuchyni a oba dodavatelé se musí snažit o do-
sažení alespoň stejných výsledků, jako má ten 
druhý, který zásobuje tu sousední kuchyň. Obě-
ma dodavatelům je zřejmé, že nějaký propad 
proti tomu druhému by měl dopad ve změně 
dodavatele, což určitě přináší chovateli užitek.

Z hlediska organizace práce a krmné tech-
niky jsou základem, ale také nejobtížnější sku-
pinou selata. K základním požadavkům patří, 
aby se selata rodila zdravá, vrhy byly početné, 
selata rychle přijímala mléko, rychle se vyvíjela 
a rostla a ztráty úhynem byly co nejnižší. Od-
chov selat je velice důležitým faktorem v chovu 
prasat, neboť podstatně zasahuje do navazují-
cího výkrmu nebo využití jedinců v reprodukci. 
Narozením selete končí jeho nitroděložní vývoj 
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a nastává období poporodní, které je zaháje-
no vlastním příjmem potravy, kterou je v prv-
ních hodinách života mlezivo, poté mateřského 
mléko, později příkrm v době kojení a následně 
v době odstavu přechod na kompletní krmnou 
směs. Důležitý je příjem kolostra co nejdříve po 
narození a v co největším množství. Pro malý 
obsah žaludku i celého trávicího traktu je vhod-
né, aby selata sála nejméně každou hodinu. 

Z hlediska organizace práce bych považo-
val za vhodné, aby při porodech byl přítomen 
ošetřovatel, a to i mimo pracovní dobu. Pomoc 
při porodu, ošetření pupečního pahýlu, osušení 
selat, případné přiložení k struku – tyto zása-
hy mohou pomoci snížit ztráty selat. Udává se, 
že k největším ztrátám dochází během prvních 
dvou až tří dnů po porodu a z převážné míry 
jsou následkem zalehnutí nebo nižší životnosti 
selat, kdy se sele nedokáže dostatečně napít 
kolostra. Bohužel také občas reaguje prasnička 
na narozená selata agresivitou a v této situa-
ci přítomnost ošetřovatele rozhoduje o tom, 
zda vůbec nějaké sele z vrhu se odchová. 
Sele se rodí bez vlastní imunitní ochrany a je 
ihned vystaveno velkému množství zárodků, 
které jsou vždy přítomné v okolním prostředí 
a z nichž některé jsou choroboplodné. Teprve 
od druhého týdne života se vyvíjí vlastní imu-
nitní systém selete. V prvním období po porodu 
je sele zcela odkázáno na ochranu kolostrální-
mi protilátkami. V optimálním případě by mělo 
sele co nejdříve po porodu přijmout 200 ml 
kolostra. U prasniček je koncentrace protilátek 
i jejich spektrum v mlezivu celkově nižší než 
u starších prasnic. Schopnost selat absorbovat 
tyto protilátky ze střeva do krve klesá význam-
ně již šest hodin po porodu a je ukončena zhru-
ba do 24 hodin. Obsah imunoglobulinu v mle-

zivu po porodu velice rychle klesá a mlezivo 
se mění na mléko. Proto při delším průběhu 
porodu a větším počtu selat naposled naroze-
ní sourozenci z vrhu přijímají mlezivo mnohem 
později než prvorození, a tím přijímají i méně 
imunoglobulinů. Trpí-li prasnice navíc ještě ne-
dostatkem mléka, příp. syndromem MMA, pak 
není dostatečný příjem kolostra zajištěn vůbec. 
To má důsledky pro budoucnost selat. Selata 
nedostatečně zásobená kolostrem se rozvíjejí 
později a také mají horší aktivní imunitu.

Mléko nadále obsahuje protilátky, tyto však 
působí již pouze v trávicí trubici. Sele má po 
narození nízké energetické rezervy a rychle se 
podchladí. Proto je obzvláště důležité dát právě 
narozeným selatům dodatečný přísun energie, 
aby si rychle našla struk s vysokou produkcí 
mléka a aby se dostala do svého teplého hníz-
da. Dále je nutné zabezpečit selatům (nikoliv 
prasnici!) optimální teplotu zejména v prvním 
týdnu po narození tj. 32 °C, zajistit včasný pří-
jem antianemických přípravků, a to od 2. – 3. 
dne po narození a poskytnout dostatek čisté 
pitné vody (již od třetího dne po narození), 
dostatek čerstvého vzduchu, vyloučit průvan 
a nadměrnou vlhkost v kotci, a také zabezpečit 
důslednou čistotu korýtek, napáječek a celého 
prostředí odchovu.

Jednou z podmínek pro optimální vývin se-
lete a ekonomiku chovu je zajištění plynulého 
přechodu z výživy mateřským mlékem v po-
rodně na výživu směsmi. Je nutné naučit selata 
přijímat dostatečné množství směsi již v době 
laktace matky, aby již při odstavu uměla žrát. 
Produkce mléka prasnic se zvyšuje do druhého 
týdne po porodu, kdy dosahuje svého vrcholu 
a potom postupně klesá až do doby odstavu. 
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Respektive průměrná tvorba mléka prasnice 
je v prvním týdnu udávána 5,5 - 7,5 litru, ve 
druhém 8,5 litru a od třetího týdne má klesa-
jící tendenci. Naproti tomu požadavky selat na 
množství přijatých živin, tedy především ma-
teřského mléka, neustále rostou. Tento rozdíl, 
vznikající mezi potřebou živin selat a nabídkou, 
je čím dál vyšší s postupujícím věkem a musí 
být uhrazen přikrmováním. 

Při správném krmení prasnice obsahuje ma-
teřské mléko všechny nutné živiny v dostačují-
cím množství, ve správném složení a poměru. 
Jeden litr mléka prasnice má dvojnásobnou 
energetickou hodnotu než kravské mléko a ob-
sahuje dvakrát více tuku a bílkovin. Selata sají 
podle věku 15x až 25x denně a dané činnosti 
věnují 10 až 20 % doby z celého dne, přičemž 
sají častěji ve dne nežli v noci. V průběhu 24 
hodin byla zjištěna tato frekvence sání: prvý 
a druhý týden po narození selata sála 16x až 
18x, třetí týden 15x a čtvrtý až pátý týden 13x. 
Ne všechny struky prasnice jsou stejně mléčné. 
Více mléka produkují přední struky a díky tomu 
jsou více vyhledávané mláďaty. Nejmléčnější 
struky tedy obsadí těžší a agresivnější jedinci. 
Tento fakt se tudíž projeví v rozdílné růstové 
intenzitě selat, jelikož si selata své pozice hájí 
a většinou stále sají ze stejných struků. U po-
četných vrhů dochází dříve k obsazení pozic 
nežli u vrhů malých. Své struky má v prvním 
týdnu vybráno již 60 %, ve druhém týdnu  
75 %, ve třetím týdnu 89 % a ve čtvrtém týd-
nu 92 % jedinců. Slabší jednotlivci mají stále 
menší možnost pít mléko, protože silnější a ag-
resivnější selata jsou schopnější si svou dávku 
zajistit. Slabší jedinci jsou tudíž nuceni vyhle-
dávat příkrm, popřípadě se snaží užírat krmi-
vo prasnici. V extrémních případech požírají 

podestýlku a výkaly, z čehož vznikají zdravot-
ní problémy, které se mohou přenést na celý 
vrh. Silná selata si zajišťují dostatečný příjem 
mléka a nemusí proto jevit zájem o příkrm. Ná-
sledně nastává situace, při které po odstavu 
dokážou slabší jednotlivci konzumovat krm-
nou dávku bez větších problémů zvláště, je-li 
shodná s příkrmem v porodně v posledních 
dnech. Nejsilnější jedinci nemají s příjmem pří-
krmu dostatečné zkušenosti. Zpočátku krmivo 
odmítají do té doby, až je pocit hladu donutí 
přijmout větší dávky krmiva, na které ale není 
jejich trávicí systém zvyklý. Vzniká riziko dal-
ších zdravotních poruch, které se mohou opět 
přenášet na celý vrh. Proto je vhodné regulací 
krmné dávky prasnicím, případně usměrňová-
ním přístupu selat k matce, snížit v posledním 
týdnu před odstavem produkci mléka a naučit 
selata přijímat krmnou směs. Začít s podává-
ním příkrmu je různými autory doporučováno 
od čtvrtého až čtrnáctého dne po narození.

První týden nemá přikrmování význam jako 
krmivo, nýbrž slouží selatům především k hra-
ní. Naproti tomu třetí týden je příkrm již nutný 
pro zajištění dostatečného přísunu živin. Jeho 
samotným podáváním se však nedocílí, aby jej 
všechna selata v dostatečné míře skutečně při-
jímala. V době kojení jej konzumují pouze velmi 
sporadicky.

Po dosažení 25. dne věku začínají již přijí-
mat krmivo některé vrhy (asi 10 %), 28. den asi 
40 %, 30. den asi 80 % vrhů. Průměrný příjem 
metabolizovatelné energie na konci prvního týd-
ne po odstavu je v běžných podmínkách 60 % 
toho, co sele denně přijme v mléce poslední 
týden laktace. Teprve na konci druhého týdne 
po odstavu se příjem energie z pevného krmiva 
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vyrovná příjmu energie při sání mléka. Energe-
tická bilance je však stále negativní. Pro zabez-
pečení alespoň minimálního růstu musí proto 
sele odbourávat tukové zásoby. S postupně 
se zvyšujícím příjmem krmiva se energetic-
ká bilance vyrovnává. Nulové bilance je však 
dosaženo teprve tehdy, když denní přírůstek 
dosahuje hodnoty přibližně 200 g. Až teprve 
po čtyřech až šesti týdnech po odstavu se pro-
centický obsah tuku v těle dostane na úroveň 
odpovídající době odstavu.

Odstav představuje pro selata celou řadu 
změn, na které nejsou ještě dostatečně připra-
vená. Není zcela dokončen vývoj obranných 
mechanismů, trávicí soustava se teprve přizpů-
sobuje k plnému využití krmných směsí.

Při odstavu jsou mláďata často přemístěna 
do jiných prostor vybavených jinou technologií, 
někdy dochází i ke změně ošetřovatele. Větši-
nou se mění skladby skupiny selat v kotci – je 
třeba vytvořit novou hierarchii. Končí kontakt 
s matkou a výživa mateřským mlékem. Změ-
nou prostředí, krmiva a ukončením příjmu pro-
tilátek z mateřského mléka dochází k přestav-
bě střevní mikroflóry.

Opatření v oblasti výživy mohou vyřešit pou-
ze část těchto problémů a jejich úspěšnost se 
projeví pouze tehdy, jsou-li doprovázeny další-
mi zootechnickými a technologickými zásahy. 
Nejmenší problémy s odstavem můžeme vždy 
pozorovat u „slabších“ selat, která pocházejí od 
málo mléčných prasnic, tato selata se na po-
rodně už naučila přijímat krmnou směs. Ostat-
ní, která nejsou na směs připravena, nejprve po 
několik dní většinou nepřijímají žádné krmivo. 
Poté ho zkonzumují velké množství s následný-
mi zdravotními problémy. Během prvních dese-

ti dnů po odstavu se projevují občasné průjmy. 
Za jednu z příčin vzniku průjmů je považován 
nízký příjem energie po odstavu, který je před-
pokladem pro involuci klků tenkého střeva 
a následné snížení resorpce živin, dále je velmi 
malý obsah žaludku, což způsobuje průchod 
nedostatečně natrávené potravy tenkým a tlu-
stým střevem a nedokonalé vstřebávání živin.

Enzymatické vybavení trávicí trubice je za-
měřeno na trávení mléčného cukru a ne na 
škrob a další složky krmné směsi. Ve vzdále-
nějších úsecích střev setrvávají zbytky nestrá-
veného krmiva, které zde tvoří vhodný substrát 
pro pomnožení patogenních zárodků. Podávání 
příkrmu má tedy v období sání zásadní funkce. 
Zvířata si pomalu navyknou na pevné krmivo 
a současně se připravují na následné trávení 
živin rostlinného původu a navíc jsou selata 
zásobena vysoce stravitelnými živinami, čímž 
je vyrovnáván deficit živin z již nedostačujícího 
příjmu mléka. Tím je zaručen pozvolný přechod 
z mléka na pevnou stravu, což ulehčuje odstav 
a redukuje poruchy růstu, jakož i úhyny selat 
způsobené trávicími poruchami z krmiva.

Tak jako platí, že kvalitní, zdravé a dobře ži-
vené sele dává předpoklad pro získání kvalit-
ních chovných zvířat, platí i konstatování opač-
né – kvalitní, zdravá a správně krmená prasnice 
dává předpoklad odchovu kvalitních selat.

V období březosti a laktace lze správnou 
technikou krmení odchov selat ovlivnit. V prv-
ní fázi březosti, zhruba první 3 - 4 týdny po 
zapuštění, je nutná restrikce příjmu energie asi 
na 28 MJ MEp. V této fázi je jako doporučené 
rozmezí udávána denní dávka 1,7 - 2,3 kg krm-
né směsi. Navýšení energie, resp. krmné dávky 
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(a prasnice ochotně vyšší dávku přijme) vede 
k likvidaci oplozených vajíček, tedy poklesu 
početnosti vrhu, případně zvýšenému přebíhá-
ní. Naopak při větší restrikci krmiva je udávána 
větší brakace prasnic. Při dodržení uvedené-
ho rozmezí si podle některých údajů prasnice 
podrží plodnost po dobu pěti vrhů. Správná 
kondice při příchodu na porodnu je důležitá 
pro průběh porodu, kdy u prasnic obézních 
lze očekávat ztížené porody, dále na mléčnost 
a reprodukci.

Následně je nutné úpravou krmné dávky op-
timalizovat tělesnou kondici. Podle populární 
pětibodové stupnice, kde by kondice prasnic 
před porodem měla být zhruba v rozmezí 3,5 - 
4, u prasniček, kde ještě není ukončen tělesný 
růst, těsně nad bodem 4. (Obr. 40). Pro zjiště-
ní kondice používáme tlak prstu nebo ruky na 
klíčové body na těle prasnice. Tyto oblasti na 
prasnici zahrnují jednak žebra, páteř, bedra, na 
pánvi kyčelní kost a sedací hrbol, protože zví-
řata mohou ukládat tuk v různých stupních na 
různých místech. Posouzením snadnosti nebo 
obtížnosti pociťování těchto kostí můžete od-
hadnout zásoby tuku prasnice.

 

Obr. 40 Hodnocení kondice prasnic
(Zdroj: Thepigsite.com)

• Vyzáblá kondice, zjevná detekce kostí, přidat 
v březosti 0,3 - 0,6 kg krmné směsi (KS)/den

• Hubená kondice, lehko detekovatelné kosti, 
v březosti přidat 0,1 - 0,3 kg KS/den

• Optimální kondice, hůře detekovatelné kosti
• Překrmená kondice, kosti nejsou detekova-

telné, snížit 0,1 - 0,3 kg KS/den
• Tučná kondice, kosti nejsou detekovatelné, 

snížit 0,3 - 0,6 kg KS/den

Cílem je, aby prasnice dosáhly stupeň kondi-
ce 3 ve střední až pozdní fázi březosti a udržo-
valy toto skóre až do porodu. Při odstavení by 
měly mít stupeň kondice 2,5, který nám napo-
máhá v časném nástupu říje po odstavu. 

Správná kondice při příchodu na porodnu 
je důležitá pro průběh porodu, kdy u prasnic 
obézních lze očekávat ztížené porody, dále 
na mléčnost a reprodukci. Zvyšováním příjmu 
energie (krmiva) v době březosti a při nadměr-
ném přírůstku hmotnosti dochází k snižování 
příjmu krmiva v době laktace. Na druhou stranu 
žerou tato zvířata po oprasení málo, takže se 
jejich zásoby tuku v průběhu laktace musí mo-
bilizovat pro tvorbu mléka a kojení, tím je vyšší 
úbytek hmotnosti a tuto ztrátu hmotnosti musí 
prasnice před dalším porodem nahrazovat. To 
vede dále opět k problémům s reprodukcí, jako 
je opožděná říje, potraty, nižší velikost vrhu 
a zvýšená míra přebíhání. Prasnice v optimální 
kondici by měla být asi týden před termínem 
porodu přesunuta na porodnu. Důvodem je 
nejen vhodnost návyku na jiné krmivo a pro-
středí, ale i to, že ne vždy je doba březosti přes-
ně těch lehce zapamatovatelných tří měsíců, 
tří týdnů a tří dnů. Při přesunu na porodnu je 
vhodné i omytí prasnice. V den porodu se do-
poručuje prasnici nekrmit. Zdůvodňuje se jed-
nak značnou pravděpodobností zvracení, tedy 
v podstatě znehodnocení krmiva, a zdravotním 
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rizikem při případném vdechnutí zvratků. Ná-
sledně se během 6 - 7 dní doporučuje denní 
dávku postupně zvyšovat na dávku odpovída-
jící počtu selat (uvádí se asi 1,5 kg na záchovu 
pro prasnici + 0,5 kg na každé sele). V období 
druhého a třetího týdne laktace je snaha kr-
mit prasnici takovou dávkou, aby pokud mož-
no vytvářela veškeré mléko z přijatého krmiva. 
Cílem je, aby během kojení prasnice nezhubla, 
reálně se udává ztráta hmotnosti do 20 kg. Při 
vysokém počtu selat se doporučuje pro zlepše-
ní příjmu velkého množství krmiva zvýšit frek-
venci krmení na 3 - 4x denně, zvlhčovat krmi-
vo apod. Během 4. týdne je vhodné postupně 
snižovat krmnou dávku až na nulovou v den 
odstavu, což podporuje útlum tvorby mléka 
a zvyšuje zájem selat o příkrm. Faktem ale je, 
že někteří chovatelé mají dobré zkušenosti 
s udržením plné dávky až do dne před odsta-
vem. V den odstavu je doporučováno uzavřít 
prasnici přívod vody. Srovnejme tedy selata 
na začátku podle pohlaví a pochopitelně ani 
tělesná hmotnost by se neměla příliš mnoho 
lišit. Výkrmový kotec není zoologická zahrada 
a s tím je potřeba počítat už při naskladnění, 
nebo ještě lépe při odstavu nebo nákupu selat. 
Ostatně to nebude výhodou jenom při vlastním 
výkrmu, ale hlavně při konečném zpeněžení 
vykrmených prasat. Stejně tak není na místě 
ani ponechávat v kotci zaostávající selata. Inte-
grace takových jedinců do skupiny prasat není 
užitečná ani pro tyto jedince, ani pro skupinu 
prasat a vůbec nejméně pro samotného výkr-
mce. Toto není přímo o technologii samotné, 
ale o systému chovu. Ale to nelze oddělovat. 

Za zmínku stojí také skupinového kojení se-
lat v ekologickém chovu, kterým se zabývala 
Aubel a kol., kde vysvětluje, jak vše správně 

naplánovat, aby efektivita skupinového kojení 
byla co nejvyšší.

Volba systému krmení. Kdybych se měl roz-
hodovat sám, musel bych řešit pár otázek. Tou 
první a skoro určující je rozhodnout, budeme-li 
krmit krmením suchým nebo mokrým. Obo-
jí má své výhody. Řekl bych, že mokré krme-
ní dává větší možnosti chovateli, pokud je ale 
schopen toho využít. Prasata by si sama vybra-
la mokré krmení, to jsme ve VÚŽV v Kostelci 
nad Orlicí zkoušeli, ale to nestačí. Budeme mít 
k dispozici více druhů krmiv či směsí a bude-
me je chtít míchat a třeba i nějaké tekuté kom-
ponenty? Pak neváhejte. Jinak je lépe použít 
levnější technologii suchého krmení. I zde lze 
pochopitelně zajistit míchání různých suchých 
komponent (tuto možnost používají například 
alternativní chovy), ale primárně je vhodnější 
použít krmnou směs ze spolehlivého zdroje. Ří-
zení celého systému je v době počítačů také 
jednoduché u obou druhů zařízení. Máme tu 
výhodu, že suché krmivo lze spolehlivěji vyu-
žít i v prostorech, kde teplota v zimě klesá pod 
bod mrazu. Tam nám budou více starostí dělat 
zamrzající napáječky, ale i s tím se dá leccos 
dělat. Pokud se zařizuje nový výkrm a rozhodli 
jsme se již pro mokré nebo suché krmení, je 
potřeba si i důkladně rozmyslet, jaká krmítka 
použijeme. U suchého krmení zejména hrozí 
riziko, že menší nebo i větší část krmiva skončí 
ne v praseti, ale pod prasetem. Ptejte se do-
davatele, jak je to se ztrátami u nabízeného 
krmítka. Rovněž si je potřeba uvědomit, že kr-
mítko bude muset někdo čistit. Pokud je cho-
vatel i ošetřovatelem, špatně zvolený materiál 
a vlastně i konstrukce mu bude přidělávat práci, 
a pokud jste odkázáni na námezdní práci, bude 
zde tendence si to nepřiměřeně ulehčovat na 
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úkor kvality. A svědomitý chovatel z toho bude 
mít také těžkou hlavu. A pak je tu plánovaná 
životnost. Krmivo má dost korozivní účinky. Bu-
dete-li krmit do betonového žlabu (také jsem 
viděl takové technologie), nebo dejme tomu 
ještě hůře na podlahu (doufám, že se tento 
nešvar už moc nevyskytuje), uvidíte, jak bude 
povrch za pár let vypadat. A za provozu se to 
opravuje opravdu obtížně, i když současná sta-
vební chemie umí v tomto směru skoro zázraky 
– jsou na to i na našem trhu speciální výrobky. 
Zkrátka na krmítkách a žlabech se nedá příliš 
ušetřit. Naštěstí mají naši výrobci a prodejci 
technologií pro chov prasat výbornou pověst 
a nabízí obvykle prověřené a kvalitní výrobky. 
Jak už jsem napsal, kdybych se měl rozhod-
nout, podíval bych se, co nabízejí spolehliví do-
davatelé u nás. Pak bych si udělal takový návrh 
zadání chovu a ten bych vybraným dodavate-
lům předložil s žádostí o nabídku. Potom bych 
se podíval, kde něco podobného pracuje, a in-
formoval se nejen u majitele, ale pokud možno 
i u pracovníků, kteří s touto technologií pracují. 
Kdybych byl v Sasku, měl bych možnost na-
vštívit i ústav, kde tyto technologie srovnávají, 
a podívat se na praktické realizace. A pak bych 
si to po celou dobu stavby pečlivě hlídal. Ne-
smí se zapomínat na zákonné normy na ochra-
nu zvířat. Odpovídají plochy? Odpovídají místa 
u žlabu či krmítka? Počítá se s možností mytí 
a sanitace? Je tam dostatek manipulačního 
prostoru? Pokud mi to uspořádání dovolí, bude 
užitečné použít tzv. černo-bílý provoz. Je dob-
ré, když dodavatelé krmiv zůstanou za plotem 
a dovnitř půjde jenom to krmivo. Je třeba se 
zaměřit i na to, jak je vyřešeno napájení. Pouze 
mokré krmení nemusí stačit. Pokud tam nebu-
dou samostatné napáječky, mají prasata dost 
vody k pití? Bude to stačit kontrolám? Většinu 

případných chyb odnese uživatel, a tak je po-
třeba být opatrný. A nakonec to nejdůležitější 
– když to vše realizuji, vyplatí se to vůbec? 

Ne nadarmo se říká, že penězům svědčí po-
čítání. A to nejen ve velkochovu, ale i v alterna-
tivním chovu, kde je běžné využití pastvy i al-
ternativních zdrojů krmiv (například staroirský 
text o farmaření Bretha comaithchesa zmiňuje 
sedm ušlechtilých stromů, seznam je trochu 
absurdní, je tam třeba cesmína a líska, mezi 
nimi i dub). Cenili si hlavně žaludů. Tehdy se 
počítalo, že jeden dub uživí jednoho vepře po 
celý rok. Krmit se může nejen tradičními krmivy. 
Jsou tu i poněkud zvláštní, ale někdy dostupné 
a hodnotné odpady z výroby potravin, napadá 
mě třeba okara (odpad z výroby tofu), mluví se 
i o možnosti využít netradiční zdroje bílkovin 
například hmyz – dost se o tom v zahraničí píše 
a rozhodně je to příjemnější alternativa než 
používat hmyz v lidské výživě – alespoň pro 
mě, jinak samozřejmě uznávám, že je to zdroj 
bílkovin opravdu bohatý a prasata na pastvě 
si ho dopřávají, jak mohou, bez ohledu na to, 
jestli to legislativa dovoluje. Pokud budu pou-
žívat i alternativní krmiva, měl bych mít mož-
nost je použít v technologii, kterou používá-
me. Je sice možné, že někteří staromilci dávají 
v těchto provozech přednost dějinami ověřené 
a moderními materiály vylepšené technologii 
kolečka a lopaty, doplněné o kbelíky a pařák, 
ale pokud to myslí vážně a prasat mají více, 
je vhodné se porozhlédnout po něčem méně 
pracném. Kupodivu je v těchto chovech oblíbe-
ná technologie suchého krmení a je zde možné 
využít prvky používané ve velkochovech. Ze-
jména proto, že používané spirálové dopravní-
ky, zásobníky krmiva a i samotná krmítka jsou 
relativně cenově dostupné. U pastevního cho-
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vu je možné s úspěchem využít samokrmítka, 
která lze převážet čelním nakladačem trakto-
ru. Použití klasických krmiv, pařených brambor, 
bramborové siláže třeba v kombinaci s obtížně 
silážovatelným řezaným jetelem patří spíše do 
starší literatury, kde se možná dočtete, že na 
jeden výkrmový cyklus 200 dnů budete potře-
bovat 800 kg na prase, pařených brambor pak 
1000 kg. Kuchyňský odpad je vyloženě záko-
nem zakázán, ale u drobných chovatelů je asi 
používán. Pokud ano, nesmí se zapomínat na 

bezpečnost a měl by být tepelně upraven. Po-
kud je chovatel i myslivec je to zvláště nebez-
pečné. Zbytky zvěřiny jsou opravdovým nebez-
pečím a zdravotním rizikem. Biochovy vyžadují 
větší péči o výživu než chovy konvenční. Zajis-
tit odpovídající složení krmné dávky je při do-
držení všech zásad obtížnější. Pokud bychom 
se podívali do starých knih v době, kdy se vět-
šině produkce dalo říkat „bio“, ale již v dobách, 
kdy vznikalo to, čemu dnes říkáme vědecká 
výživa zvířat, vešli bychom do trochu jiného 
světa. Krmilo se statkovými krmivy, jetelem, 

syrovátkou, mléčnými odpady, mlátem. Plati-
la stejná zásada jako dnes, krmit jen tolik, co 
prase sežere. Odstav selat byl kapitolou samou 
pro sebe. Odstředěné mléko, kozí mléko, někdy 
i vejce. Vše bychom z dnešního pohledu mohli 
shrnout do dvou slov drahé a pracné. Práce je 
v chovu prasat i tak dost. Ostatně alternativ-
ní zemědělci by měli být vynalézaví a odvážní. 
Odvahu, ale i štěstí ovšem potřebují všichni, 
kteří v dnešní době u nás chovají prasata.

Výživa v ekologickém chovu podléhá přís-
ným kritériím, která vychází z Nařízení Rady 
(ES) č. 834/2007, kdy zvířata jsou krmena eko-
logickým krmivem, které splňuje požadavky na 
výživu zvířete v různých stádiích vývoje a musí 
mít přístup na pastvu nebo k objemným krmi-
vům. Nepoužívají se růstové stimulátory ani 
syntetické aminokyseliny. 

Na závěr ještě uvádím přehlednou Tabulku 9, 
kde je shrnutí způsobu krmení u jednotlivých 
kategorií prasat našeho chovu přeštického 

Tabulka 9 Krmení prasat

Kategorie Krmná směs Spotřeba/den (kg)

Selata kojená ČOS - S 0,7 kg za celou dobu kojení

Selata odstav -15 kg ČOS -S 0,75

Selata 15 - 35 kg A1 1,5

Výkrm I. 35 - 65 kg A2 2,1

Výkrm II. nad 65 kg CDP 3,0

Prasnice březí a jalové KPB 2,5

Prasnice kojící KPK podle fáze laktace

Plemenní kanci KA 3
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černostrakatého prasete. Přechod z jedné krm-
né směsi na druhou se uskutečňuje v rozmezí 
10 až 14 dní. Po porodu se postupně navyšu-
je krmná dávka na 2,5 kg/den a postupně se 

přidává na každé narozené sele 0,3 až 0,4 kg. 
Dávku zvyšujeme postupně cca po 0,5 kg za 
den. 

10.  Zdravotní problematika prasat    
 v malochovech

Nejčastěji diagnostikovaným onemocněním 
prasat v malochovech je bezesporu červenka. 
Jedná se o akutní bakteriální onemocnění s vy-
sokou úmrtností a nelze než doporučit všechna 
prasata proti tomuto silně infekčnímu onemoc-
nění vakcinovat. Vakcína je snadno dostupná 
a velmi účinná. K léčbě se používají penicilino-
vá antibiotika.

Dalším velice častým zdravotním problémem 
prasete v malochovu je kašel. Jedná se pou-
ze o symptom. Původců může být mnoho. Ať 
už infekce Actinobacilus pleuropneumoniae, 
kterou si sele přineslo s sebou z velkochovu 
při zakoupení nebo infekce jinými oportunně 
patogenními bakteriemi či viry po prochladnu-
tí, ustájení ve vlhku a průvanu a podobně ne-
vhodných podmínkách. Zde se opět bez včas-
né léčby antibiotik (ATB) neobejdeme.

Ani střevní parazity prasat nelze podceňovat. 
Obzvlášť při podestýlkovém a volném chovu 
prasat se infestaci parazity prakticky nelze vy-
hnout. 

Během období březosti a poporodním obdo-
bí je třeba soustředit zvýšenou pozornost na vy-
váženost krmné dávky, dostatečný přísun mikro 
a makroprvků. Pro prasnice se jedná o extrémně 
náročné období a spotřeba vápníku pro tvorbu 
kostí plodů a následně produkci mléka je vyso-
ká. Jeho nedostatek může vyústit do poporodní 
parézy nebo až puerperální tetanie. Což jsou ve-
lice vážné, akutní a život ohrožující stavy.

Celkem běžnými a častými problémy jsou 
i dietní chyby, jako je podávání nevhodného 
krmiva – velké množství jednosložkové stra-
vy – na podzim enormní množství padaných 
a nahnilých jablek, krmení plesnivého pečiva 
nebo starých naklíčených případně nahnilých 
brambor. Ani intoxikace solí není vyjímečná při 
zkrmování kuchyňských zbytků.

Základny fyziologie prasat
• Teplota: 38 - 39,5 °C
• Počet tepů: 60 - 80 za minutu
• Počet dechů: 12 - 30 za minutu
• Přirozená délka života domácího prasete: 

10 - 20 let
• Pohlavní dospělost: kanečci 5 - 8 měsíců, 

prasničky 5 - 7 měsíců
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• Říjový cyklus: 17-25 dnů
• Délka říje: 24 - 72 hodin
• Ovulace: 36 - 42 hodin po začátku říje
• Délka březosti: 114 - 115 dnů (3 měsíce,  

3 týdny a 3 dny)

Rozdělení nemocí vyskytujících se u prasat

A Infekční onemocnění prasat

1. Virová onemocnění

• Klasický mor prasat (KMP) – nákaza povin-
ná hlášení, vysoké horečky, krváceniny ve 
vnitřních orgánech, úhyn

• Africký mor prasat – obdobné příznaky jako 
při KMP

• Aujezskyho choroba – nákaza povinná hlá-
šení, poruchy CNS a respiračního aparátu

• Parvoviroza – poruchy reprodukce prasnic, 
infekce plodů, jejich úhyn

• PRRS – reprodukční a respirační syndrom 
prasat, březí prasnice aborty, výkrm – pne-
umonie

• Vezikulární choroba prasat – tvorba puchýř-
ků v okolí rypáku, dutiny ústní, korunky …

• SLAK – virus slintavky, kulhavky – puchýřky 
v dutině ústní, korunky – nákaza povinná 
hlášení

• Influenza – akutní onemocnění dýchacích 
cest

• Cirkovirus prasat – celkové narušení imunit-
ního systému, syndrom chřadnutí selat po 
odstavu, syndrom nefropatie a dermatitidy 
prasat

• Viroví původci průjmů – virus epizootického 
průjmu, adenoviry, astroviry, caliciviry 

2. Bakteriální onemocnění

• Červenka – Erysipelotrix rhusiopathiae, ho-
rečky, zarudlé skvrny na kůži – nepravidel-
né, kosočtverce, artritidy

• Leptospiroza – infekční zánět jater, přenáší 
drobní hlodavci močí, zoonóza

• Pleuropneumónie prasat – Aktinobacillus 
pleuropneumoniae, horčka, kašel, zápal plic

• Atrofická rhinitida prasat –Sípavka – Borde-
tella, Pasteurella – kašel, dyspnoe, krvácení 
z nosu

• Mykoplazmová pneumonie – enzootická 
pneumonie

• Clostridiové infekce 
• E. Coli infekce - průjmová onemocnění
• Edémová choroba – enterotoxemie - he-

molytické kmeny E. Coli – onemocnění od-
stávčat, otoky oblasti hlavy

• Dysenzetrie prasat – Brachyspira hyodysen-
teriae - průjmové onemocnění

• Lawsonie - proliferativní enteropatie prasat
• Salmoneloza – horečky, průjem nebo bez-

přízanků, prase je často nosič – kontamina-
ce produktů

• Osutina prasat - Staphylococcus hyicus - 
exsudativní epidermitida

3. Parazitární onemocnění

• Trichineloza -Trichinella spiralis - Svalovec 
stočený – larva řítomna ve svalech prasete 
– zoonoza

• Nematodozy - Trichuris suis – průjem – 
chovy s podestýlkou, volné chovy

• Ascaridioza – škrkavčitost – střevní para-
zitóza

• Další častí střevní parazité – Oesophagosto-
mum, hyostrongilus, strongyloides, me-
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tastrongilus atd.
• Kokcidioza
• Svrab – sarcoptes scabiei – kožní změny, 

silné svědění
• Zavšivení

Možnosti vakcinace

Klasický mor prasat, Africký mor prasat a au-
jezskyho choroba – nevakcinuje se – nákazy 
povinné hlášení (dále sem patří TBC a burce-
lóza).

Červenka, Parvoviróza, PRRS, Sípavka, Pleu-
ropneumonie prasat, Mykolazmová bronchop-
neumonie, Imunoprofylaxe koliinfekcí, Virová 
gastroenteritida, rotavirová infekce. 

Aujezskyho choroba byla v minulém století 
vymýcená právě díky vakcinaci v chovech pra-
sat, v populaci divokých prasat jsou ale proti-
látky detekovány.

B. Neinfekční příčiny onemocnění prasat

• Enviromentální podmínky chovu – teplota 
prostředí, možnosti termoregulace – prase 
nemá potní žlázy – přehřátí – voda, bahno, 
moč – podchlazení – podestýlka, průvan

• Kontakt s divokými zvířaty – možnost pře-
nosu onemocnění… př. svrab, zavšivení, 
dermatofytoza

• Vyváženost krmné dávky – základní živiny, 
mikro a makroprvky …, deficit vit E, selenu, 
zinku a železa (anémie selat), v extenzivním 
chovu mají selata přístup k půdě, kde dopl-
ňování (suplementace) Fe probíhá přiroze-
nou cestou

• Metabolická onemocnění – homeostáza Ca 

v období před a během porodu - parézy až 
tetanie

• Kvalita krmiva – aflatoxiny – Aspergillius 
spp.

Preventivní použití chemických (syntetic-
kých) alopatických prostředků je v systému 
ekologického zemědělství přísně zakázáno. 
Prevence proti šíření chorob se v systému eko-
logického zemědělství zakládá na následujících 
zásadách: výběr vhodných druhů a plemen 
hospodářských zvířat, přizpůsobení chovných 
praktik požadavkům a nárokům jednotlivých 
plemen a především podpora přirozené odol-
nosti proti chorobám a prevence šíření infekce. 
V podstatě to znamená co možná nejvíce zvýšit 
procento pobytu zvířat na otevřených výbězích 
a pastvinách, použití vysoce kvalitního krmiva 
společně s pravidelným pohybem a stálým vol-
ným přístupem na volné otevřené pastviny.

Pokud i přes přesné dodržování všech zásad 
dojde k onemocnění či zranění zvířat, musí se 
ihned začít s léčbou, pokud možno v izolaci 
a ve vhodných podmínkách ustájení. Léčba 
musí být co možná nejvíce přírodní a přirozená.

Použité lékařské prostředky musí splňovat 
následující předpisy: 

Je možné používat pouze prostředky uvedené 
v seznamu povolených léčebných prostředků 
(nařízení ES č. 889/2008); je možné používat 
fytoterapeutika, homeopatika a stopové prvky, 
které jsou rovněž uvedeny na seznamu povo-
lených přípravků; je přísně zakázáno používat 
chemické (syntetické) alopatické prostředky 
nebo antibiotika
• Pokud jsou výše uvedené přípravky pro 
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daný druh neúčinné, avšak léčba je neod-
kladná a nutná, aby došlo ke zmírnění stre-
su a záchraně zdraví zvířat, je potom možné 
použít i některé druhy antibiotik, syntetic-
kých alopatických přípravků atd.

• Použití jakéhokoliv syntetického přípravku 
musí schválit odborník (veterinář), který se 
musí průběhu dané léčby účastnit

• Je přísně zakázáno používat syntetické 
alopatické přípravky nebo antibiotika jako 
prostředky preventivní ochrany zdravotního 
stavu

• Je zakázáno používat jakékoliv látky na 
podporu růstu a produkce (např. antibiotika, 
kokcidiostatika, další syntetické látky)

• Je zakázáno používat hormony nebo jim po-
dobné látky na podporu rozmnožování zví-
řat (např. indukce, synchronizace říje); hor-
mony je možné použít jako terapeutika pro 
jednotlivé konkrétní případy (pokud dojde 
k respektování výše zmíněných podmínek)

• Pokud se stádo nebo jednotlivý kus dobyt-
ka nachází v nakažené (infikované) zóně, je 
třeba provést všechna potřebná veterinární 
vyšetření. Došlo-li k diagnostikování choro-
by, je možné použít i některé imunologic-

ké veterinární přípravky. Při každém použití 
takovýchto látek je třeba vše přesně zdo-
kumentovat a zaznamenat. Je třeba uvést 
druh přípravku, včetně indikace aktivních 
farmakologických látek; detailní diagnosti-
ku; dávkování léků, dobu podávání se za-
čátkem a koncem léčby, uvedení zákonných 
ochranných lhůt – v ekologickém chovu 
platí dvojnásobné ochranné lhůty (OL)

• Pokud OL není stanovena, je dle zákona au-
tomaticky 48h

• Došlo-li k diagnostikování choroby, je mož-
né použít i některé imunologické veterinární 
přípravky

Kdy volat veterinárního lékaře:

• pokud vidíte výrazné změny zdravotního 
stavu 

• zvíře je apatické, nejeví zájem o okolí
• není schopno/ochotno se postavit
• nechá si rektálně změřit teplotu a ta je vyšší 

než 39,5 °C
• má výrazný kašel, průjem
• zaznamenáte kožní změny, otoky částí těla
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11.  Chov prasat a veřejnost
Problémy s chovem prasat byly vždy. Jubilejní 
výstava v Praze roku 1891, která byla hospo-
dářskou, kulturní a společenskou výstavou, 
uspořádanou na oslavu jubilea první průmyslo-
vé výstavy, konané v Praze roku 1791, měla 
zobrazit stav hospodářství tehdejšího Českého 
království (pro zajímavost: původně byla pláno-
vána jako všeobecná zemská výstava, avšak 
pro bojkot německých podnikatelů v Čechách 
se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti české-
ho průmyslu a české podnikavosti). Ve výprav-
né publikaci vydané k této výstavě byla, jak už 
to v takových publikacích bývá, náležitě oceňo-
vána a vychvalována úroveň hospodářství 
v Čechách a na Moravě, možná s jedinou vý-
jimkou, a to byl chov prasat. Konstatuje se níz-
ká úroveň domácího chovu, a že se potřeba 
vepřového masa řeší dovozem (tehdy samo-
zřejmě živých zvířat), a tak se peníze, které by 
se daly použít ke zdejší produkci, dostávají za 
hranice, a to je velká škoda. Nepřipomíná vám 
to něco? V něčem je to sice jiné, náš chov pra-
sat rozhodně není na nízké úrovni, technologie 
máme srovnatelné, krmiva kvalitní a dostupná, 
výsledky ve velké části chovů srovnatelné s ev-
ropským standardem, ale ta nesoběstačnost se 
všemi negativními důsledky zůstala. Proč tomu 
tak je? Pochopitelně, že se situace od 19. sto-
letí dostala na jinou úroveň, nedováží se živá 
prasata a dokonce většinou ani celá prasata. 
Tím pochopitelně není možné dost dobře mlu-
vit o dumpingu, cennější části jatečných těl 
sem nejdou. Lidem je často jedno, co konzu-
mují, jen když je to „v akci“ a náležitě levné. 
Obchodníci, ale i výrobci rychle zjistili, že český 

zákazník je ochoten výměnou za výhodnou 
cenu koupit i jídlo ze surovin, které by jinde, 
obrazně řečeno, skoro mířily do kontejneru. Tak 
hrozné to většinou sice není, ale spousta vý-
robků se dá vyrobit například ze zmrazených 
surovin, které nijak lákavě nevypadají, i když 
jsou ze zdravotního hlediska nezávadné (v ide-
álním případě), a tak ani poměrně přísná vete-
rinární kontrola, kterou u nás máme, to nepo-
může. Přitom vaření je dnes v módě. 
Gastronomie je součástí bontonu – umět zá-
kladně vařit tak, abyste se mohli začlenit do 
nějaké skupiny. „Neexistuje časopis, který by 
přežil, kdyby neměl stránku o jídle“ prohlásil 
mediálně známý Roman Vaněk z Pražského ku-
linářského institutu. Jídlo ale zdražuje, ať už je 
jeho kvalita jakákoliv. Když v Asii roste chuť, 
v Evropě roste cena. Na třetích trzích se evrop-
ské maso setkává s konkurencí masa ze zámoří, 
kde je už nyní přetlak – a tak, jak se zdá, tato 
konkurence se výrazně přiostří. A pokračuje, 
že: „Existují kultivované národy, kde by nedovo-
lili, aby suroviny, které jsou u nás běžně v su-
permarketech k dostání, vůbec vidělo oko lid-
ské. Natož aby je tam vůbec někdo koupil.“ 
Chovu nepomáhá ani „vnitřní konkurence“, 
tedy situace, kdy jsou přímo nebo nepřímo do-
továny obory, které chovu konkurují a kdy je 
výhodnější rostlinnou produkci realizovat jinak 
než na výrobu krmiv nebo k výživě lidí. Výše 
uvedené problémy, snad s výjimkou té vnitřní 
konkurence v oblasti krmiv, komplikují chova-
telům především odbyt a s tím spojenou pří-
jmovou stránku jejich hospodaření. To už je 
dostatečně velký problém sám o sobě, navíc 
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jsou s tím spojené vzrůstající náklady. Rostou 
ceny energií a chov prasat je v tomto směru 
náročný, stavby a technologie stárnou a jsou 
třeba obnovovat, ale k tomu se navíc připojují 
kampaně různých přátel zvířat. Posuďte sami: 
„Miliony prasnic dnes mimo pozornost veřej-
nosti trpí v průmyslových velkochovech po celé 
Evropě, protože téměř celý svůj život tráví 
v holých a stísněných kójích. Klece jsou tak 
malé, že prasnicím dovolují pouze lehnout si 
a vstát, nemohou se ani otočit. Brzy by však 
mohlo takovému bezohlednému zacházení 
s těmito inteligentními tvory konečně odzvo-
nit.“ Pokud s takovýmito argumenty vyrazí do 
boje a s umanutostí fanatiků se obrací na nein-
formovanou veřejnost a politiky, mohou být 
úspěšní v ovlivňování legislativy. Nic na tom 
nemění fakt, že jim primárně nejde o zlepšení 
podmínek zvířat, ale aby se zvířata vůbec ne-
chovala. Ani to neskrývají a jejich vlastními slo-
vy: odmítají jakýkoli chov a zabíjení tzv. hospo-
dářských zvířat a podporují veganský/
vegetariánský způsob života. Pokud si napří-
klad porovnáme rozměry porodního kotce 
u nás dodávaného 1800 mm x 2400 mm 
(může se to pochopitelně trochu lišit) s kotcem 
podstatně komfortnějším 3305 mm x 2360 
mm („pigSAFE“, vyvinutým na univerzitě 
v Newcastlu ve Velké Británii; EDWARDS a BA-
XTER 2012) vychází nám, že zastavěná plocha 
klasického kotce je zhruba 54 % kotce kom-
fortnějšího a lepší kotec by byl patřičně dražší, 
a to nejen pořizovacími náklady, ale i nižším 
využitím kapacity stáje. Složitější kotec neu-
snadňuje ani práci obsluze. To je pochopitelně 
pro umíněné aktivisty podružné, ale ze zkuše-
nosti vím, že jednoduchá obsluha je nejlepším 
předpokladem dodržování správných techno-
logických, ale i zootechnických postupů. Ošet-

řovatelé mají přirozenou snahu si práci ulehčo-
vat a ne vždy jsou tyto snahy vhodné 
a přínosné. V každém případě by to chtělo se 
této technologii věnovat a hlavně ji objektivně 
vyzkoušet. Pokud se něco neudělá s cenami ja-
tečných prasat, je po stránce ekonomiky chovu 
předčasné něco takového zavádět. A pokud se 
s cenami i něco stane a zároveň se neochrání 
evropský trh, vzroste atraktivita trhu pro doda-
vatele prasat ze zemí, kde sice nejsou tak přá-
telští ke zvířatům, ale zato přátelštějším k pe-
něženkám chovatelů. To pochopitelně 
neznamená, že by se pro zvířata nemělo nic 
dělat. Normální chovatel svá zvířata netýrá 
a vývoj technologií by měl respektovat a v sou-
časné době také většinou respektuje, nejen 
ekonomiku produkce, ale i pohodu zvířat 
a v neposlední řadě i lidí, kteří s nimi pracují. 
Problematický je i pokles povědomí většiny 
obyvatel o zemědělství. Neznalost vede 
k tomu, že normální a zcela nezávadné postupy 
se mohou zdát kruté. Pro děti a nejenom měst-
ské jsou hospodářská zvířata pomalu exotičtěj-
ší než divoká zvířata v ZOO. Bylo by užitečné 
zaměřit osvětovou činnost i tímto směrem. 
Není to nic nového, v Rakousku probíhala kam-
paň pro děti pod názvem: “Odkud náš řízek 
vlastně přišel?“, a nebyla to akce nijak malá. 
Probíhala na 500 školách Dolního Rakouska, 
Štýrska a Horního Rakouska a zúčastnilo se jí 
v prvním roce 15 000 dětí. Akce se později roz-
šířila i do Vídně. Rakouský svaz chovatelů pra-
sat, který byl jedním z hlavních organizátorů, 
zajistil pro účastníky velmi pěkné materiály 
včetně videa, plakátů apod. Pochopitelně má 
takováto akce velký význam pro propagaci do-
mácí výroby a děti pak budou i méně podléhat 
různým extrémistickým názorům. Pokoušel 
jsem se pro podobnou činnost u nás získat ně-
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jaké grantové prostředky z krajských dotačních 
programů, ale marně, asi je to u nás nezajíma-
vé téma. Ostatně s tím nemají příliš dobré zku-
šenosti ani zemědělské podniky, které pořádají 
různé chovatelské akce pro veřejnost. Přitom je 
o tyto akce zájem. Tradiční akci Výzkumného 
ústavu živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi, 
„Příběh potravin“, navštěvují doslova davy lidí. 
Poučená veřejnost je nakonec hůře manipulo-
vatelná a v neposlední řadě je to i lepší spotře-
bitel. I když ceny mírně stoupají, i přesto je 
v současné době vepřové maso ještě relativně 
dostupné pro většinu obyvatelstva. V domác-
nostech, supermarketech a restauracích zemí 
Evropské unie se podle odhadů Evropské komi-
se vyhazuje až 50 % nezávadných potravin. Ev-
ropský parlament proto přijal usnesení, v němž 
navrhuje opatření na omezení plýtvání, ale ani 
rok 2013 jako Evropský rok boje proti plýtvání 
potravinami na tom mnoho nezměnil. Evropská 
komise odhaduje, že pokud se proti plýtvání 
nezakročí, vzroste do roku 2020 potravinový 
odpad v unijních zemích na 126 milionů tun ze 
současných 89 milionů, což je přibližně 179 ki-
logramů na obyvatele. Skutečné množství vy-
hozených potravin je přitom ještě vyšší, proto-
že odhad nebere v potaz například plýtvání 
v zemědělství na úrovni produkce. Obávám se, 
že všechny proklamace nám v tomto směru ne-
pomohou. Je třeba přimět obyvatelstvo, aby se 
nad tím zamýšlelo, ale neměl by se ponechávat 
tak velký prostor extrémistům. Láska ke zvířa-
tům je sice ušlechtilý cit, ale pokud se spojuje 
s nevědomostí a někdy i ne zcela nezištnými 
úmysly, je spíše na škodu. 
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